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SUOMEN APTEEKKARILIITON SÄÄNNÖT

1 § - Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Apteekkariliitto – Finlands Apotekare
förbund ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimintaalue koko maa. 
Yhdis tyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § - Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä ammatillista 
toimintaa, hoitaa ammattikunnan edunvalvontaa, edistää farma
sian kehitystä sekä kehittää apteekkialan kansainvälistä yhteistyötä.   
Tässä tarkoituksessa liitto on yhteydessä eri sidosryhmiin, tiedottaa 
sekä jakaa apurahoja.

3 § - Jäsenet - Varsinaiset jäsenet
Liitossa on varsinaisia jäseniä sekä ulko ja kunniajäseniä.

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä apteekkiluvan saaneet 
apteekkarit. Varsinainen jäsen kuuluu jäsenenä siihen apteekkari
yhdistykseen, jonka alueella hänen apteekkinsa sijaitsee. Apteekki
luvastaan luopunut tai sen menettänyt jäsen ei ole oikeutettu ole
maan liiton varsinaisena jäsenenä.

4 § - Ulkojäsenet
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä apteekkiluvastaan luopunut enti
nen varsinainen jäsen. Hän on sen apteekkariyhdistyksen ulkojäsen,   
jonka alueella hänen kotipaikkansa sijaitsee.

Liiton hallitus päättää ulkojäsenen ottamisesta tai erottamisesta.

Ulkojäsenet voivat osallistua liiton ja apteekkariyhdistysten kokouk
siin, mutta eivät ole äänivaltaisia eivätkä vaalikelpoisia. 
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5 § - Kunniajäsenet
Liiton kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin 
ansiokkaasti vaikuttaneet farmasian tai apteekkijärjestelmän kehityk
seen tai jotka ovat erittäin menestyksellisesti edistäneet liiton pyr
kimyksiä.

Esitys kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä hallitukselle kirjalli
sesti. Jos hallitus on puoltanut ehdotusta yksimielisesti, asiaa käsi
tellään liiton kokouksessa. Vaali toimitetaan vaadittaessa umpilipuin, 
jolloin ainakin 9/10 annetuista äänistä tulee olla ehdotusta kannat
tavia, jotta se tulisi hyväksytyksi. Sama äänimäärä vaaditaan myös 
 avoimessa äänestyksessä. Kunniajäsenet eivät ole äänivaltaisia eivät
kä vaalikelpoisia, elleivät he samalla ole liiton varsinaisia jäseniä.

6 § - Jäsensitoumus
Ennen kuin henkilö hyväksytään liiton varsinaiseksi jäseneksi, hänen 
on annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän noudattaa liiton voi
massaolevia sääntöjä ja suorittaa liitolle kuuluvat maksut sekä nou
dattaa niitä sopimuksia, jotka liiton kokousten päätösten mukaan on 
tehty koskemaan kaikkia liiton jäseniä.

Jäsensitoumus on toimitettava liiton hallitukselle 30 päivän kulues
sa siitä päivästä lukien, kun asianomainen on vastaanottanut jäsen
kutsun.

7 § - Jäsenen velvollisuudet 
Jokaisen jäsenen velvollisuutena on noudattaa liiton päätöksiä. 

Jäsen on velvollinen antamaan omistamastaan apteekista liiton hen
kilökunnalle hallituksen tarvitsemia liiton toiminnalle tarpeellisia   
tie toja. Jäsen ei saa antaa liittoon kuulumattomille tietoja sellaisista 
liiton päätöksistä tai asioista joista hallitus on näin määrännyt, eikä 
luovuttaa edelleen alkuperäisinä eikä kopioina liiton jäsentiedottei 
ta, tiedonantoja, valmistetiedostoja yms. materiaalia.

Liiton henkilökunta on velvollinen pitämään salassa sille annetut   
tie dot.
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8 § - Jäsenen erottaminen
Jos jäsen kieltäytyy noudattamasta liiton sääntöjä tai sen kokouksen 
päätöksiä tai kieltäytyy suorittamasta jäsen tai muita maksuja, halli
tus voi erottaa jäsenen liitosta, mikäli kaikki hallituksen jäsenet ovat 
siitä yksimielisiä.

Mikäli hallituksen kaikki jäsenet eivät kannata erottamista, mutta 
kuitenkin hallituksen enemmistö on erottamisen kannalla, niin siir
tyy erottaminen liiton kokouksen ratkaistavaksi. Liiton kokous päättää 
asiasta umpilipuin suoritettavalla äänestyksellä ja annetuista äänis
tä tulee 3/4 olla esitystä kannattavia, jotta se tulisi hyväksyttäväksi. 
Äänestykseen voivat osallistua ainoastaan kokouksessa läsnä olevat 
jäsenet, eivät valtakirjalla edustettuina olevat.

Erotetun jäsenen on suoritettava kaikki maksunsa jäsenyysajaltaan   
lii tolle eikä hänellä ole erottuaan mitään oikeutta liiton omaisuu  
teen.

9 § - Maksut liitolle
Varsinaiset jäsenet suorittavat liitolle vuosittain jäsenmaksun, joka 
muodostuu perusmaksusta ja lisämaksusta. Lisämaksun suuruus 
perustuu jäsenen maksuaikana omistaman apteekin, mahdollisine 
sivuapteekkeineen, liikevaihtoon syyskokousta edeltäneenä kalente
rivuotena. Näiden maksujen suuruus ja maksuaika määrätään syys
kokouksessa.

Ulkojäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista. Kunniajäsenet, jotka eivät 
samalla ole liiton varsinaisia jäseniä, ovat vapaat jäsenmaksuista.

Jos jäsen maksuaikana väliaikaisesti omistaa kaksi apteekkia mahdol
lisine sivuapteekkeineen, on hänen suoritettava liitolle jäsenmaksu 
molemmista apteekeista tältä ajalta.

Maksuja koskevista mahdollisista eri tulkinnoista päättää hallitus.

10 § - Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota liitosta, on hänen ilmoitettava siitä liiton 
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 hallitukselle ja hän on vapaa liiton jäsenyydestä toimintavuoden 
 pää tyttyä. 

Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki maksunsa jäsenyysajaltaan  
liitolle eikä hänellä ole erottuaan mitään oikeutta liiton omaisuu 
teen.

Jäsen, joka on eronnut tai erotettu liitosta ja on edelleen apteekki
luvan haltijana, voidaan ottaa uudelleen liiton jäseneksi ehdolla, 
että hän suorittaa liitolle jäsenmaksut poissaoloajaltaan. Hallitus   
voi erityisin perustein alentaa tätä maksua tai jättää sen kokonaan 
peri mättä.

Hallitus voi kieltäytyä ottamasta liiton jäseneksi apteekkiluvan hal
tijan, joka on eronnut tai erotettu liitosta. Jos asianomainen sitä 
pyytää, on hallituksen kuitenkin jätettävä asia liiton seuraavan ko
kouksen  ratkaistavaksi, joka päättää asiasta yksinkertaisella äänten   
e nem mistöllä.

11 § - Hallitus
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, ensimmäinen (1.) ja toinen 
(2.) varapuheenjohtaja ja kolmetoista (13) muuta varsinaista jäsen
tä, joista viimeksi mainituille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 
 Vaalikelpoisia ovat liiton varsinaiset jäsenet.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. 

Puheenjohtajan, ensimmäisen (1.) ja toisen (2.) varapuheenjohtajan 
ja kolmentoista (13) hallituksen muun varsinaisen jäsenen ja heidän 
henkilökohtaisten varajäsentensä vaalit toimitetaan suljettuna lip
puäänestyksenä liiton syyskokouksessa. Kustakin apteekkariyhdis
tyksestä valitaan yksi (1) jäsen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja 
hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Vuorovuosina ovat erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjoh
tajat sekä puolet hallituksen muista jäsenistä, niin että ensimmäi 
senä vuotena on erovuorossa kuusi (6) jäsentä ja seuraavana vuotena 
seitsemän (7). 

Hallituksen puheenjohtaja, joka kutsutaan myös liiton puheen  joh ta  



54  

jaksi, voidaan valita enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi toimi 
kau deksi.

Jos hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen kuolee tai luopuu  
apteekkiluvastaan tai hän eroaa tai erotetaan, tai jos jostakin ap
teek kariyhdistyksestä valittu hallituksen varsinainen jäsen tai vara
jäsen  siirtyy toisen yhdistyksen alueelle, valitsee seuraava liiton syys 
ko kous hänen tilalleen uuden jäsenen vielä jäljellä olevaksi toimi 
kaudek seen.

Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuo 
den alusta.

12 § - Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edustaa liittoa sekä:

 • panna täytäntöön liiton kokousten tekemät päätökset

 •  vastata liiton edunvalvonnan strategisesta johtamisesta

 • antaa liiton nimissä edunvalvontaa koskevat keskeiset  
  lausunnot

 • valita liiton toimitusjohtaja, farmaseuttinen johtaja sekä  
  toimitusjohtajan suorat alaiset sekä päättää uusien toimien  
  perustamisesta talousarvion puitteissa; 

 •  hoitaa liiton varoja liitolle edullisimmalla tavalla; 

 •  toimia kaikin tavoin liiton 2 §:ssä mainitun tarkoituksen  
  toteuttamiseksi ja jäsenen parhaaksi; sekä

 •  asettaa tarpeellinen määrä valiokuntia ja työryhmiä  
  valmistelemaan liiton toimintaa.

13 § - Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
ensimmäisen (1.) varapuheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
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toisen (2.) varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kuusi (6) 
hallituksen muuta jäsentä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan jompikumpi varapuheenjohtajista ja kahdeksan (8) halli 
tuksen muuta jäsentä ovat läsnä. Kutsu hallituksen kokoukseen on 
 lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja kut
sussa on, mikäli mahdollista, esitettävä asiat, jotka kokouksessa tul
laan käsittelemään. Kiireellisessä tapauksessa voidaan hallitus kut  
sua koolle nopeammin.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat, ellei toisin ole säädetty, 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan mää  
rää ratkaisun avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, sulje
tussa äänestyksessä arpa.

Puheenjohtaja varmentaa päiväyksellä ja nimikirjoituksella halli
tuksen kokouksen pöytäkirjan sen jälkeen kun pöytäkirja on tarkas
tettu.

14 § - Työvaliokunta
Hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen (1.) ja toinen (2.) vara
puheenjohtaja, liiton toimitusjohtaja sekä farmaseuttinen johtaja 
 muodostavat hallituksen työvaliokunnan. Hallituksen puheenjohta
jan  johdolla toimivan työvaliokunnan tehtävänä on valmistella halli
tuksen kokouksessa käsiteltävät asiat.

15 § - Puheenjohtaja
Puheenjohtajan tehtävänä on:

 • johtaa liiton toimintaa; 

 •  valvoa, että tehdyt päätökset toteutetaan; 

 •  toimia puheenjohtajana hallituksen ja työvaliokunnan  
  kokouksissa; sekä

 •  varmentaa pöytäkirjat;
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Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa ensimmäinen (1.) varapuheen
johtaja ja hänenkin ollessa estynyt toinen (2.) varapuheenjohtaja 
 samat tehtävät.

16 § - Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävä on:

 •  huolehtia liiton toiminnasta ja johtamisesta hallituksen  
  ohjeiden mukaisesti; 

 • valmistella ja esitellä liiton päätökseen tulevat asiat  
  kuitenkin niin, että farmaseuttiset asiat kuuluvat  
  farmaseuttiselle johtajalle; 

 •  huolehtia liiton päätösten toimeenpanosta ja  
  tiedottamisesta; 

 •  johtaa ja valvoa liiton henkilökunnan toimintaa; sekä

 •  hoitaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti liiton  
  taloutta ja omaisuutta.

17 § - Farmaseuttinen johtaja
Farmaseuttisen johtajan, joka on koulutukseltaan proviisorin tutkinnon 
suorittanut henkilö, tehtävänä on:

 •  valmistella ja esitellä liiton päätökseen tulevat  
  farmaseuttiset ja ammatilliset asiat; sekä

 •  hoitaa liiton farmaseuttisia ja ammatillisia kysymyksiä  
  hallituksen ohjeiden mukaan.

18 § - Liiton nimenkirjoitus
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja 
yksin tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä farmaseuttisen 
johtajan kanssa. 
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19 § - Tarkastusvaliokunta
Liitolla on tarkastusvaliokunta, jolle esitellään tilintarkastussuunni
telma ja tilintarkastusraportti. Tarkastusvaliokuntaan valitaan neljä 
jäsentä, jotka ovat liiton varsinaisia jäseniä. Liiton hallituksen jäse 
net tai varajäsenet eivät voi toimia tarkastusvaliokunnan jäseninä  
tai varajäsenenä. Tarkastusvaliokunta päättää itse omasta järjestäy
tymisestään.

20 § - Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain joulukuun 31. päivänä päät
tyvältä tili ja toimintavuodelta. Hallituksen on esitettävä liiton tilin
päätös tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen seuraavan maalis 
kuun 1. päivää.

21 § - Liiton varsinainen kokous
Ylintä päätösvaltaa käyttää liiton kokous, joita pidetään kaksi kertaa 
vuodessa.

Liitto pitää syyskokouksensa marraskuun 16. – joulukuun 15. päivän 
välisenä aikana hallituksen määräämänä päivänä ja määräämässä 
paikassa, josta liiton jäsenille on ilmoitettava kolmekymmentä (30) 
päivää ennen kokousta liiton jäsenlehdessä tai kirjallisella jäsentie
dotteella.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 •  valitaan kokoukselle puheenjohtaja; 

 •  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

 • valitaan kaksi (2) läsnä olevaa äänivaltaista jäsentä  
  kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi; 

 •  vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toiminta 
  vuodeksi; 
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 •  vahvistetaan tulo ja menoarvio seuraavaksi toiminta 
  vuodeksi sekä määrätään jäsenmaksun määrä ja  
  erääntymisaika; 

 •  toimitetaan 11 §:ssä säädetty vaali; 

 • valitaan liiton tilejä tarkastamaan KHTyhteisö sekä valitaan  
  19 §:ssä  tarkoitettu tarkastusvaliokunta; sekä 

 •  käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut ja kokouksessa  
  esitetyt asiat.

Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Vuorovuosina va
litaan ensin puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat. Sen jälkeen vali
taan hallituksen muut jäsenet ja heidän varajäsenensä erovuorois  
ten tilalle. 

Ellei puheenjohtajan vaalissa, milloin tehtävään on ehdotettu use
ampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten 
 enemmistöä, toimitettakoon ensimmäisessä äänestyksessä kahden   
eni ten ääniä saaneen kesken uusi äänestys, ja katsottakoon silloin 
 valituksi se, jonka saama äänimäärä on suurempi. Mikäli kummankin 
ääni määrä tällöin on yhtä suuri, ratkaistaan vaali arvalla.

Varapuheenjohtajien vaalit suoritetaan toisistaan erillisinä siten,  
että ensin valitaan ensimmäinen varapuheenjohtaja ja sitten toinen 
varapuheenjohtaja.

Liitto pitää kevätkokouksensa huhtitoukokuun aikana, josta liiton 
jäsenille on ilmoitettava kolmekymmentä (30) päivää ennen kokous
ta liiton jäsenlehdessä tai jäsentiedotteella. Kokouksessa käsiteltä 
vät asiakirjat tulee saattaa jäsenten saataville vähintään 14 päivää 
ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 •  valitaan kokoukselle puheenjohtaja; 

 •  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

 •  valitaan kaksi (2) läsnä olevaa äänivaltaista jäsentä  
  kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi; 
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 •  esitetään hallituksen kertomus edelliseltä tilivuodelta,  
  esitetään tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan liiton  
  tilinpäätös; sekä 

 •  päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta;  
  sekä

 •  käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut ja kokouksessa  
  esitetyt asiat.

Kysymykset, jotka liiton jäsenet haluavat saada esitetyiksi syysko  
kouk sessa on lähetettävä kirjallisina hallitukselle ennen lokakuun 1. 
päivää ja kevätkokouksessa ennen maaliskuun 1. päivää, jonka jäl  
keen tulleita asioita ei oteta huomioon, ellei hallitus pidä sitä suota 
vana. Jos hallitus on sitä mieltä, että jotakin jäsenen esittämistä  
asioista ei pitäisi ottaa liiton kokouksessa käsiteltäväksi, tulee se siitä 
antaa kokoukselle perusteltu selitys.

Muista asioista kuin kokouskutsussa mainituista ei saa syys tai 
 kevätkokouksessa tehdä päätöksiä. Hallituksella on kuitenkin oikeus 
saada yksimielisesti tekemänsä esitys syys tai kevätkokouksessa 
käsiteltäväksi ja päätettäväksi ottaen huomioon kuitenkin yhdis  
tys lain 14 §:n määräykset. Tällaisesta esityksestä on hallituksen kui
tenkin, mikäli mahdollista, viipymättä ilmoitettava jäsenille.

Koko liittoa koskeva asia, jos se on erittäin tärkeä ja kiireellinen, voi
daan ottaa edellä sanotusta poiketen syys tai kevätkokouksessa kä
siteltäväksi ja päätettäväksi silloin kun 3/4 kokouksen osanottajista 
on asian käsiteltäväksi ja päätettäväksi ottamisen kannalla ottaen 
 kuitenkin huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset. Tällaisella me
nettelyllä käsiteltäväksi ja päätettäväksi otetussa asiassa ei voi ää
nestää valtakirjalla.

Syys ja kevätkokouksessa sekä ylimääräisessä kokouksessa jäsenet 
käyttävät äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti val
tuuttamansa toisen äänivaltaisen jäsenen kautta. Kokouksessa läsnä 
oleva varsinainen jäsen saa edustaa enintään kahta (2) muuta varsi
naista jäsentä valtakirjalla.
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22 § - Ylimääräinen kokous
Hallitus kutsuu liiton ylimääräiseen kokoukseen silloin, kun se pitää 
sitä tarpeellisena tai jos syys tai kevätkokous on niin päättänyt tai  
kun vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti 
hallitukselta vaatii. Hallitukselle osoitetussa vaatimuksessa on eritel
tävä ne asiat, jotka halutaan ylimääräisessä kokouksessa käsiteltä 
väksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kulues 
sa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on hallitukselle jätetty. Kutsu yli 
määräiseen kokoukseen on annettava viisitoista (15) päivää ennen 
kokousta, joko liiton jäsenlehdessä tai jäsentiedotteessa.

23 § - Apteekkariyhdistykset
Apteekkariyhdistykset ovat liiton järjestörakenteeseen kuuluvia yh 
dis tyksiä, joiden tarkoituksena on saada yhdistyksen jäsenet lähei
seen vuorovaikutukseen keskenään yhteisten paikallisten asioiden 
edistämiseksi sekä liiton toiminnan lujittamiseksi ja hallituksen työn 
helpottamiseksi.

Liiton syys ja kevätkokous vahvistaa yhdistysten säännöt ja hallitus 
määrää yhdistysten rajat.

Yhdistysten kokousten on noudatettava liiton sääntöjä.

Liiton apteekkariyhdistykset ovat seuraavat:

EteläSuomen apteekkariyhdistys

Helsingin apteekkariyhdistys

Hämeen apteekkariyhdistys

Karjalan apteekkariyhdistys

KeskiSuomen apteekkariyhdistys

Kymen apteekkariyhdistys

Pohjanmaan apteekkariyhdistys
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Pohjolan apteekkariyhdistys

Savon apteekkariyhdistys

Turun apteekkariyhdistys

24 § - Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muutosehdotus on annettava hallitukselle niin 
ajoissa, että asia voidaan saattaa jäsenten tiedoksi liiton jäsenleh 
dessä tai jäsentiedotteessa (1) kuukautta ennen liiton kokousta. Muu
toksen toimeenpanoon vaaditaan, että vähintään 2/3 kokouksessa 
annetuista äänistä on ehdotusta kannattavia ja että säätömuutos  
on kokouskutsussa mainittu.

25 § - Toiminnan lopettaminen - Liiton  
omaisuus
Liiton purkaminen voi tapahtua ainoastaan siinä järjestyksessä kuin 
24 § säätää. Päätös tästä täytyy kuitenkin tehdä kahdessa toisiaan 
seuraavassa liiton kokouksessa ja tähän vaaditaan vähintään 3/4 
 äänten enemmistö kummassakin kokouksessa. Kokousten väliin tulee 
olla vähintään kolme (3) viikkoa.

Siinä tapauksessa, että liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovute
taan sen jäljelle jääneet varat, viimeisen kokouksen päätöksen mu
kaan, joko jollekin rekisteröidylle yhdistykselle, joka toimii samassa 
tarkoituksessa kuin liitto ja johon tulee kuulua vähintään 3/4 lakkau
tetun liiton jäsenistä, tai perustettavalle rekisteröidylle säätiöille,  
joka  tukee avun tarpeessa olevia apteekkarikunnan jäseniä ja hei  
dän  perheitään.
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APTEEKKARIYHDISTYKSEN  
MALLISÄÄNNÖT

1 § - Nimi
Piirin, jäljempänä yhdistys, nimi on ....................n apteekkariyhdistys.

2 § - Tarkoitus
 ...:n apteekkariyhdistyksen (näissä säännöissä yhdistys) tarkoituk
sena on työskennellä Suomen Apteekkariliiton toiminnan edistämi 
seksi ja alueen apteekkareiden yhteistoiminnan lujittamiseksi.

3 § - Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki liiton varsinaiset jäsenet yhdistyksen 
alueella.

Liiton ulkojäsenet ovat sen yhdistyksen ulkojäseniä, jossa heidän 
 kotipaikkansa on. Kokouksissa ulkojäsenet eivät ole äänivaltaisia  
eivätkä vaalikelpoisia.

4 § - Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksu
ajan yhdistyksen syyskokous määrää. Ulkojäsen on vapaa jäsenmak
suista.

5 § - Johtokunta
Yhdistyksen hallituksena on johtokuntaa, jonka muodostavat pu
heenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, jotka valitaan 
syyskokouksessa. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuo 
deksi ja vuorovuosina ovat erovuorossa puheenjohtaja tai varapu
heenjohtaja ja puolet johtokunnan jäsenistä. Johtokunta valitsee 
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myös sihteerin ja varainhoitajan, joiden tehtävät voidaan antaa myös 
samalle henkilölle. Puheenjohtaja voidaan valita enintään kolmeksi 
(3) peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle. Johtokunta on päätösval
tainen neljän jäsenen ollessa saapuvilla, näihin luettuna puheenjoh
taja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokouksista on pidettävä 
pöytäkirjaa tai laadittava päätösluettelo.

Johtokunnan tiedonannot jäsenille annetaan kirjeellä tai muulla   
  joh tokunnan sopivaksi katsomalla tavalla.

6 § - Puheenjohtaja
Puheenjohtajan tehtävänä on:

 •  edustaa yhdistystä; 

 •  esittää asiat ja johtaa keskustelua yhdistyksen ja johto 
  kunnan kokouk sissa; 

 •  allekirjoittaa yhdistyksen puolesta lähtevät kirjelmät  
  ja  valvoa, että päätökset toteutetaan.

 •  Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään  
  varapuheenjohtaja.

 •  Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on puheen  
  johtajalla tai varapuheenjohtajalla jommallakummalla  
  yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

7 § - Sihteeri
Sihteerin tehtävänä on:

 •  pitää luetteloa jäsenistä; 

 • laatia yhdistyksen ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat  
  sekä lähettää yhdistyksen kokousten pöytäkirjoista  
  jäljennökset liiton hallitukselle; 
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 •  laatia lähtevät kirjelmät ja varmentaa ne; 

 •  hoitaa yhdistyksen asiakirjoja; 

 •  laatia vuosikertomus sekä 

 •  toimittaa muut yhdistyksen johtokunnan antamat tehtävät. 

8 § - Varainhoitaja
Varainhoitajan tehtävänä on:

 •  hoitaa yhdistyksen rahavaroja; 

 •  periä jäsenmaksut ja muut saatavat; 

 •  suorittaa juoksevat menot; 

 •  hoitaa kirjanpito; 

 •  päättää tilit kultakin tammikuun 1 päivänä alkavalta  
  ja joulukuun 31 päivänä päättyvältä toimintavuodelta; 

 •  esittää johtokunnalle tilinpäätös tositteineen ennen,  
  tammikuun 30. päivää.

9 § - Tilit ja tilintarkastus
Tilejä ja johtokunnan toimintaa tarkastamaan valitaan yhdistyksen 
syyskokouksessa yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnan
tarkastaja. Mikäli yhdistyksen tulee lain nojalla valita tilintarkastaja, 
ei sille valita erikseen toiminnantarkastajaa. 

Toiminnantarkastus pitää olla suoritettu ja toiminnantarkastus 
kertomus annettu johtokunnalle ennen helmikuun 15. päivää.



16  

10 § - Syyskokous - Vaalit
Yhdistys kokoontuu syyskokoukseensa syyskuun 15. – marraskuun 15. 
päivän välisenä aikana johtokunnan määräämässä paikassa ja mää
räämänä päivänä, josta yhdistyksen jäsenille on ilmoitettava vähin
tään seitsemän (7) päivää ja liiton hallitukselle vähintään kymmenen 
(10) päivää aikaisemmin.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 •  valitaan kokoukselle puheenjohtaja; 

 •  todetaan kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus; 

 •  valitaan kaksi läsnä olevaa jäsentä kokouksen pöytäkirjan  
  tarkastajiksi; 

 •  vahvistetaan seuraavan toimintavuoden tulo ja menoarvio,  
  jäsenmaksun suuruus ja sen suoritusaika; 

 •  toimitetaan sääntöjen 5 ja 9 §:ssä säädetyt vaalit; 

 •  määrätään toimihenkilöiden palkkiot; 

 •  valitaan yhdistyksen ehdokas liiton hallituksen varsinaiseksi  
  jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi; 

 •  käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut ja kokouksessa  
  esitetyt asiat.

Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä siten, että ensin va
litaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sitten johtokunnan jä
senet erovuoroisten tilalle. Tämän jälkeen valitaan yhdistyksen ehdo
kas hallituksen jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi. 
Lopuksi valitaan toiminnantarkastajat.

Ellei puheenjohtajan vaalissa, milloin tehtävän on ehdotettu useam
paa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enem
mistöä, toimitettakoon ensimmäisessä äänestyksessä kahden eni  
ten ääniä saaneen kesken uusi äänestys, ja katsottakoon silloin va
lituksi se, jonka saama äänimäärä on suurempi. Mikäli kummankin 
ääni määrä on tällöin yhtä suuri, ratkaistaan vaali arvalla.
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11 § - Kevätkokous - Valtakirja
Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseensa helmimaaliskuun aikana 
johtokunnan määräämässä paikassa ja määräämänä päivänä, josta 
yhdistyksen jäsenille on ilmoitettava seitsemän (7) päivää ja liiton 
hallitukselle vähintään kymmenen (10) päivää aikaisemmin.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 •  valitaan kokoukselle puheenjohtaja; 

 •  todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

 •  valitaan kaksi (2) läsnäolevaa jäsentä kokouksen pöytäkirjan  
  tarkastajiksi; 

 •  esitetään vuosikertomus; 

 •  esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto; 

 •  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle; 

 •  käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut ja kokouksessa  
  esitetyt asiat.

Yhdistysten syys ja kevätkokouksessa sekä ylimääräisessä kokouk
sessa jäsenet käyttävät äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 
kirjallisesti valtuuttamansa toisen äänivaltaisen jäsenen kautta.  
Kokouksessa läsnäoleva varsinainen jäsen saa edustaa enintään   
yhtä (1) jäsentä valtakirjalla.

12 § - Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen johtokunta on velvollinen kutsumaan yhdistyksen yli
määräiseen kokoukseen jos liiton hallitus niin määrää tai jos vähin
tään 1/5 yhdistyksen jäsenistä sitä pyytää.
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13 § - Vuosikertomus
Yhdistyksen vuosikertomuksessa on mainittava kaikki yhdistystä 
koskevat tärkeät tapahtumat toimintavuoden aikana, johtokunnan 
kokoonpano, toiminnantarkastajien ja muiden toimihenkilöiden, lii 
ton hallituksessa olevan yhdistyksen jäsenen sekä henkilökoh tai 
sen  varajäsenen nimet sekä annettava lyhyt selostus syys ja kevät
kokouksista ja muista kokouksista, jos niitä on pidetty toimintavuo  
den aikana.

Vuosikertomuksen jäljennös on lähetettävä liiton hallitukselle.

14 § - Sääntöjen muuttaminen
Mikäli näitä sääntöjä halutaan muuttaa, yhdistyksen kokous tekee 
 siitä esityksen liiton hallitukselle.

15 § - Yhdistyksen toiminnan lopettaminen
Jos yhdistys lopettaa toimintansa, siirtyvät sen varat liitolle, joka 
 päättää yhdistyksen varojen käyttämisestä alueen apteekkien toi 
mintaa edistävällä tavalla.
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