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HYVÄT KOLLEGAT,
Esitän lämpimimmät kiitokseni professori Eija Vestille ja hänen johtamalleen hallitukselle (Taina NaatulaHyyti, Jaana Penna, Petri Tommila,
Jukka Mattila, Hanna-Mari Jauhonen) hienosti hoidetusta hallitusvastuukaudesta, joka vaihtui vuoden
alussa. Hallitus järjesti odotusten
mukaisesti korkean profiilin koulutuspäiviä. Lisäksi hallitus työskenteli
esimerkillisesti yhdessä rintamassa ja
hyvässä hengessä jäsentensä etujen
puolustajana optisen alan markkinointiin liittyvissä epäkohdissa. Uudella hallituksella onkin mielenkiintoinen haaste selviytyä tehtävistään
yhtä hyvin kuin edellinen.
Aiemmasta perinteestä poiketen
kevään 2015 koulutuspäivät järjestetään jäsenistön toivomuksen
mukaisesti Levillä, jossa pääteemoina ovat näkövammaisuus ja neurooftalmologia. Koulutuspäivien tavoitteena tieteellisen ohjelman ”kylä met
ossaama” lisäksi on tarjota mahdollisuus rentoon yhdessäoloon ja virkistäytymiseen Lapin luonnossa. Tunnelmaan virittäydytään jo keskiviikkoiltana Snow Dome -lumiravintolan
tervetuliaisvastaanotolla. Torstaina
aamupäivällä käsitellään näkövammaisuuden luokittelua ja esiintyvyyttä
eri sairausryhmissä niin Suomessa
kuin globaalistikin. Näkövammaisen
kuntoutukseen ja sosiaaliturvaan
liittyviä yksityiskohtia tuodaan esille
ennen kuin siirrytään Levin lumille
testaamaan lumikenkäkävelyä,
poro- tai koiravaljakkoajelua, moottorikelkkailua, hiihtoa tai laskettelua
oman mielenkiinnon mukaisesti. Loppuiltapäivän ohjelmassa esitellään
uusia tutkimusmalleja, harvinaisia
näkövammaisuutta aiheuttavia sairauksia ja potilastapauksia. Pyydän
erityisesti kiinnittämään huomiota
koulutuksellisen ohjelman jälkeen
pidettävään SSLY:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, jossa tullaan
esittämään yhdistyksen sääntöihin
muutoksia. Sääntömuutosehdotuksen
tavoitteena on selkiyttää ja dynamisoida yhdistyksen sääntöjä.

Perjantain ohjelma aloitetaan vapaamuotoisella ulkoilulla. Raikkaan
ulkoilun jälkeen ohjelman täyttää
neuro-oftalmologia. Lausannen
yliopistoklinikan professorit Aki Kawasaki ja Francois-Xavier Borruat
pureutuvat näköhermon problematiikkaan. Olemme onnekkaita, että
saimme neuro-oftalmologipariskunnan koulutuspäivillemme. Molemmat
ovat maailmanluokan oftalmologeja
mittavalla tieteellisellä ja kliinisellä
uralla. He ovat loistavia esiintyjiä
ja kouluttajia, joita kannattaa tulla
kuuntelemaan. Kansainvälisen osuuden jälkeen pohditaan mustuaisen
fysiologiaa sekä silmänliikehäiriöitä
ja lopuksi käsitellään näihin liittyen
mielenkiintoisimpia neuro-oftalmologisia potilastapauksia.

Levi tarjoaa runsaat lentomahdollisuudet palata perjantai-iltana viikonlopun viettoon perheen pariin, tai
mikseipä yhdistää koulutuspäiviämme pitkään rentouttavaan viikonloppuun kollegojen ja lähimmäisten
kanssa pohjoisessa.
Tervetuloa Leville täydentämään tietovarastoja ja liikkumaan kauniissa
luonnossa.
”Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun hanki on hohtava alla,
kun taivas kirkasna kaareutuu –
mut hauskempi hiihtää, kun ruskavi
puu,
tuul’ ulvovi, polku on ummessa
ja tuisku on taivahalla”
Puheenjohtaja Kai Kaarniranta
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SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN KEVÄTKOULUTUSPÄIVÄT 26-27.3.2015
Paikka: Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit, Tunturitie 205, 99130 LEVI
Ilmoittautuminen
 nettisivujen ilmoittautumislomakkeella http://www.silmalaakariyhdistys.fi/fin/koulutus/
ssly_kevatkoulutuspaivat_2015/ilmoittautuminen/
Osallistumismaksu (sisältää lounaat ja kahvit sekä tervetuliaistilaisuuden)
erikoislääkäri

erikoistuva lääkäri

maksu 06.03.2015 mennessä

200 €

120 €

maksu 13.03.2015 mennessä

250 €

170 €

maksu 13.03.2015 jälkeen

300 €

220 €

Illalliskortti 50 euroa
• Ilmoittautuminen ja maksu 13.03.2015 mennessä
Peruutukset
Mahdollinen peruutusilmoitus tulee tehdä yhdistyssihteerille
(yhdistyssihteeri@silmalaakariyhdistys.fi tai puh +358 40 1919 329)
13.3.2015 mennessä, jonka jälkeen ilmoittautumis- tai
illalliskorttimaksuja EI palauteta.
Osallistumismaksusta vapautetut
• luennoitsijat
• kunniajäsenet
• hallituksen jäsenet
• toimitsijat
(Huom! ilmoittautuminen välttämätön!)
Maksaminen
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry
IBAN: FI76 1328 5000 1637 76
Nordea BIC: NDEAFIHH
Suomen Silmälääkäriyhdistys kuuluu ennakkoperintärekisteriin
Y-tunnus 1493120-1
•

viitetiedoissa ehdottomasti oltava: osallistujan nimi, el/eval, osallistumismaksu ja/tai iltatilaisuus

Keskiviikon lennot Helsingistä Kittilään on loppuunmyyty, tiistaille lentoja vielä löytyy.
Leville pääsee Helsingistä myös lentämällä Rovaniemelle Norwegianin lennolla keskiviikkona 25.3 klo 13.15,
paluu perjantaina 27.3 klo 21.45 tai lauantaina klo 9.20. Rovaniemeltä on noin 150 km Leville, voimme varata tarvittaessa kentälle kimppatakseja.
Rovaniemeltä Leville on hyvät bussiyhteydet. Bussi lähtee Rovaniemeltä klo 15.30, Levillä klo 17.55.
Leviltä Rovaniemelle lähtee bussi perjantaina 27.3 klo 18, Rovaniemellä 20.40.
Ilmoita yhdistyssihteerille, mikäli haluat käyttää kimppataksia Rovaniemeltä Leville.
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SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN KEVÄTKOULUTUSPÄIVÄT 26-27.3.2015
(JATKUU)
Hotellikiintiö
Hotellin kiintiöhintaista varaamista varten saa varaustunnuksen yhdistyssihteeriltä, varaustunnuksen tilauslomake löytyy nettisivuilta http://www.silmalaakariyhdistys.fi/fin/koulutus/
ssly_kevatkoulutuspaivat_2015/majoittuminen/
HOTEL LEVI PANORAMA
Tunturitie 205, 99130 Levi
Puh: 016 336 3000
panorama@golevi.fi
Hotellikiintiö 25-29.3.2015 oli voimassa 15.2.2015 saakka, jonka jälkeen kiintiöhinnat käytettävissä,
jos huoneita vapaana
• sijainti kongressitilojen välittömässä läheisyydessä Levin huipulla, Levin keskustaan gondoliyhteys
(gondolilippu kuuluu osallistumismaksuun)
Standard-huone
single 105 €/vrk
twin 132 €/vrk
Superior-huone
single 119 €/vrk
twin 146 €/vrk
Chalet-huoneisto
45 m² (1 makuuhuone ja alkovi) 171 €/vrk/2 hlö
50m² (1 makuuhuone ja alkovi) 181 €/vrk/2 hlö
65m² (2 makuuhuonetta) 287 €/vrk/ 2 hlö
BREAK SOKOS HOTEL LEVI
Tähtitie 5, 99130 Levi
Puh.+358 16 3215 500
sales.levi@sokoshotels.fi
Hotellikiintiö 25-27.3.2015 oli voimassa 30.1.2015 saakka, jonka jälkeen tarjoushinnat ovat edelleen
varaustunnuksella voimassa, jos vapaita huoneita löytyy.
• sijainti Levin keskuksessa, josta pääsee gondolilla nopeasti kongressikeskukseen (hissin ala-asema
150 m hotellilta, yläasema Levi Summitin sisäänkäynnin edessä; gondolilippu kuuluu osallistumismaksuun)
Standard-luokan huone, 20 m2
105 €/vrk/ 1 hengen huone
120 €/vrk/ 2 hengen huone
Saunallinen superior-luokan huone, 20 m2
135 €/vrk/ 1 hengen huone
150 €/vrk/ 2 hengen huone
Huonehinnat sis. runsaan buffetaamiaisen, hotellin
iltasaunojen käytön sekä kuntosalin käytön (n. 300
metriä hotellilta).
Saunalliseen huoneeseen sis. lisäksi kylpytakit sekä -tossut ja vedenkeitin-setti.
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OHJELMA
SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN KEVÄTKOULUTUSPÄIVÄT 26–27.3.2015
Keskiviikko 25.3.2015
Snow Dome -lumiravintola, Hotelli Levi Panorama, Tunturitie 205, 99130 Levi
21.00 – 24.00

Tervetuliaisvastaanotto

Torstai 26.3.2015
Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit, Tunturitie 205, 99130 Levi
08.00 – 08.40
08.40 – 08.50

Ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustuminen
Koulutuspäivien avaus
pj Kai Kaarniranta

NÄKÖVAMMAISUUS
Sessio I

09.45 – 09.55

MITÄ OLEN AINA HALUNNUT TIETÄÄ NÄKÖVAMMAISUUDESTA?
Pj. Aura Falck
Kuka on näkövammainen?
Aura Falck
Näkövammaisuus 2000-luvulla globaalista horisontista
Paula Summanen
AMD:n aiheuttama näkövammaisuus Suomessa
Kai Kaarniranta
Keskustelu

09.55 – 10.40

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvi

Sessio II

KOHTI SUJUVAA ARKEA JA ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ NÄKÖVAMMAISENA
Pj. Jaana Penna
Näönkuntoutus – mitä kuntoutusohjaaja tekee?
Heidi Siira
Näkövammaisen sosiaaliturva
Sinikka Mäntyjärvi
Mikä on haittaluokka?
Jaana Penna
Miten määritän haittaluokan?
paneeli ja äänestys

08.50 – 09.10
09.10 – 09.30
09.30 – 09.45

10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.25
11.25 – 11.45

11.45 – 15.00

Lounas, näyttelyyn tutustuminen ja ulkoilua

Sessio III

16.10 – 16.20

MITÄ UUTTA TUTKIMISESSA JA TUTKIMUKSESSA?
Pj. Outi Aukee
Näkövammaisen lapsen tutkiminen ja aivoperäinen näkövamma
Outi Aukee
Perinnölliset verkkokalvorappeumat näkövamman aiheuttajina
Eeva-Marja Sankila
Kantasolututkimuksen nykyvaiheita
Peeter Kööbi
Keskustelu

16.20 – 16.50

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvit

15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.10

-5-

silmäys 1/2015
Sessio V
16.50 – 17.10
17.10 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 17.50

MITÄ PIILEE NÄKÖVAMMAN SYYNÄ?
Pj. Eeva-Marja Sankila
Mitokondriotaudit
Marko Kervinen
Näön menetykseen johtanut morbus mysticus
Hanna Pitkänen
Potilastapaus
Mervi Lund
Potilastapaus
Aura Falck

17.50 – 18.30

SSLY sääntömääräinen syyskokous

19.30 – 24.00

Illallinen

Perjantai 27.3.2015
Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit, Tunturitie 205, 99130 Levi
NEURO-OFTALMOLOGIAA
Sessio I

ULKOILUA
Tavoite: raikas tunturi-ilma

11.00 – 12.30

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio II

13.25 – 13.35

OPTIKUS
Pj. Ville Saarela
Typical and atypical optic neuritis
Aki Kawasaki
Retinopathies mistaken for optic neuritis
Aki Kawasaki
Staasipapilla
Jukka Nevalainen
Keskustelu

13.35 – 14.00

Näyttelyyn tutustuminen

Sessio III

14.30 – 14.40

MUSTUAISET
Pj. Kai Kaarniranta
Anisokoria
Juho Pekkarinen
Near-light dissociation
Ville Saarela
Keskustelu

14.40 – 15.20

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvit

Sessio IV

16.15 – 16.25

SILMIEN LIIKEHÄIRIÖT
Pj. Jukka Nevalainen
Infranukleaariset ja nukleaariset silmien liikehäiriöt
Kirsi Setälä
Supranuclear eye movement disorders
Francois-Xavier Borruat
Nystagmus
Aki Kawasaki
Keskustelu

16.25 – 16.55

Näyttelyyn tutustuminen

12.30 – 12.50
12.50 – 13.10
13.25 – 13.25

14.00 – 14.15
14.15 – 14.30

15.20 – 15.35
15.35 – 15.55
15.55 – 16.15
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Sessio V
16.55 – 17.05
17.05 – 17.15
17.15 – 17.25
17.25 – 17.35
17.35 – 17.45

17.45 – 17.55

NEURO-OFTALMOLOGISIA POTILASTAPAUKSIA
Pj. Ville Saarela
Case 1
Aki Kawasaki
Case 2
Francois-Xavier Borruat
Case 3
Aki Kawasaki
Case 4
Francois-Xavier Borruat
Case 5
Aki Kawasaki
Keskustelu ja koulutuspäivän päätös, kahvit

Koulutuspäivien vapaa-ajalla torstaina lounaan jälkeen ja perjantaina aamupäivällä on mahdollisuus osallistua opastettuihin aktiviteetteihin. Lisäksi Levillä on upeat mahdollisuudet lasketteluun sekä maastohiihtoon.
NAUTISKELIJAN LUMIKENKÄRETKI
Kun haluat nauttia helposta lumikenkäretkestä, lähde mukaan Levitunturille.
Lähdemme liikkeelle gondolihissillä ja nousemme sillä Levin huipulle. Oppaan johdolla laitamme lumikengät jalkaan, ja
opas kertoo lumikenkäilyn tekniikasta. Nousemme sään salliessa Levin huipulle 531 metriin ja nautimme upeista maisemista.
Hiljalleen nautiskellen kuljemme Lammaskurun kodalle, jossa nautimme makkaranpaistosta ja kahvista. Opas kertoo
Lapin ihmisen elämästä faktaa ja fiktiota. Tauon jälkeen jatkamme matkaa kohti eturinnettä. Loppumatkasta saamme
nauttia puuterilumen hauskuudesta.
Kesto:
noin 2,5 tuntia
Vaikeustaso:
sopii normaalikuntoisille
Opastus:
opastettu
Varusteet:
tuulenpitävä kuoripuku tai toppapuku, käsineet, pipo ja tukevat talvikengät
Hinta:
65 € / hlö (alle 12-vuotiaat 35 €)
Hintaan sisältyy: tasokkaat lumikengät ja sauvat, tarvittaessa säärystimet, tarjoilut ja oppaan palvelut
LEVIN YLITYS (moottorikelkalla)
Ytimekäs tutustuminen Levin luontoon ja itse tunturiin. Ajamme Levin ympäristössä ja nautimme kahvit viihtyisässä kahvilassa. Kahvin jälkeen ajamme Levitunturin huipulle ihastelemaan huikeita näköaloja.
Safarin kesto:
Hinta:

1,5 – 2,5 tuntia (30 km).
145 eur/ hlö/ 1 per kelkka

LUUPPI RUOKKOVUOMALLA - KOIRAVALJAKKOSAFARI N. 6KM
Opastettu tutustuminen tilaan jonka jälkeen opas kertoo miten koiravaljakolla ajetaan. Vauhdikas 6 km:n koiravaljakkosafari alkakoon kauniissa talvisessa maisemassa. Palattuamme tilallemme safarilta nautitaan lämmintä mehua ja keksejä. Kaksi henkilöä/koiravaljakko. KULJETUS SISÄLTYY HINTAAN.
Kesto:
Ryhmäkoko:
Hinta:

noin 2 tuntia
min. 2 max. 20 aikuista
akuinen 70 € / yksin ajavan lisämaksu +20 €

TORAJAISEN LENKKI (porolla)
Kuljemme poroilla noin 5 km esi-isiemme, metsäsaamelaisten, tapaan. Matkan varrella pysähdymme ja nautimme tauosta erämaan hiljaisuudessa ja juomme kahvit. Tämän jälkeen palaamme lumisen metsän halki ihaillen Lapin luontoa.
KULJETUS SISÄLTYY HINTAAN.
Kesto:
Hinta:

n. 2,5 h.
aikuinen 69 €

Ilmoittautumiset yhdistyksen nettisivujen kautta 13.3.2015 mennessä
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APURAHOJA
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry – Finlands Ögonläkarförening rf myöntää jäsenilleen apurahoja silmäsairauksien
tutkimukseen ja niiden ehkäisyyn tähtäävään työhön.
Apurahoja voidaan myöntää ulkomaille suuntautuviin kokousmatkoihin, ensisijaisesti sellaisiin kokouksiin, joissa
hakijalla on oma esitys tai posteri.
Tutkimusapurahahakemukseen liitetään enintään viiden sivun pituinen tutkimussuunnitelma, joka käsittää erillisen
yhteenvedon sekä syventävät tiedot seuraavan jaottelun mukaisesti:
•
•
•
•
•

tutkimuksen tausta ja tavoitteet
tutkimuksen suoritus ja tutkimusmenetelmät
tutkimuksen vaihe
tutkimuksen kustannusarvio
muita mahdollisia lisätietoja

Apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa, seuraava haku päättyy 12.3.2015 ja hakemukset on toimitettava
yhdistyksen nettisivuilta (www.silmalaakariyhdistys.fi) löytyvällä lomakkeella sähköisesti. Apurahaa ei voi saada kahtena
peräkkäisenä vuotena.
Yhteystietoja muihin apurahojen myöntäjiin löytyy yhdistyksen nettisivuilta
http://www.silmalaakariyhdistys.fi/fin/apurahat/muita_apurahoja/

KOKOUSKUTSU
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry – Finlands Ögonläkarförening rf:n
sääntömääräinen syyskokous n:ro 427, toimivuosi 105
Aika: Perjantai 26.3.2015, klo 17.50 – 18.30
Paikka: Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit, Auditorio, Tunturitie 205, 99130 Levi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kokouksen avaus
Todetaan kokouksen laillisuus
Esityslistan hyväksyminen
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Muistosanat
Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajan siitä antama lausunto
Toiminnantarkastajan lausunto
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä
Uudet jäsenet
Apurahat
Suomen Silmälääkäriyhdistyksen sääntömuutokset
Mahdolliset muut asiat
Kokouksen päättäminen
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MUUTOKSIA YHDISTYKSEN SÄÄNTÖIHIN
LIITE SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN

2015 KUTSUUN.

Yhdistyksen säännöt ovat toiminnan kannalta ja kielellisesti jääneet vanhanaikaisiksi. Suomen Silmälääkäriyhdistyksen hallitus esittää yhdistyksen vuosikokoukselle
seuraavia sääntömuutoksia perusteluineen:

4§
Jos yhdistyksen jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon hän siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa toistetusta kehotuksesta huolimatta maksamatta kahden vuoden
ajan. Jos yhdistyksen jäsen on syyllistynyt tekoon, joka
on hyvän tavan vastainen tai aiheuttanut oikeutettua
epäluuloa ammattikuntaa kohtaan tai hän menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai hän ei enää täytä yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan hänet
erottaa yhdistyksestä. Hallituksen on silloin ehdotettava
erottamista yhdistyksen kokouksessa.

Vuosikokouksen 26. tammikuuta 1996 hyväksymät säännöt:
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Silmälääkäriyhdistys - Finlands Ögonläkarförening r.y.
Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen ja sen kotipaikka
on Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen tarkoituksena on:
• edistää tieteellisen toiminnan avulla silmälääketieteen
kehitystä ja sen käytännöllistä soveltamista maassamme,
• vaalia hyvää yhteisymmärrystä silmälääkärien keskuudessa ja
• huolehtia heidän yhteisistä eduistaan.

5§
Jokainen yhdistyksen jäsen kunniajäseniä lukuunottamatta
suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Yhdistys toimii:
• pitämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia,
• järjestämällä täydennyskoulutusta silmälääketieteen
alalla,
• pitämällä yhteyttä jäseniinsä,
• olemalla yhteydessä yhdistyksen päämääriä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin,
• ryhtymällä muihin samantapaisiin sen tarkoitusperiä
edistäviin toimenpiteisiin.

6§
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu
syyskokouksen valitsemat vähintään viisi ja enintään
seitsemän jäsentä, nimittäin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, neuvotteleva jäsen ja
enintään kaksi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä on
puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta ja heidät voi valita uudelleen.
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun sen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on Iäsnä. Hallitukselle kuuluu täytäntöönpanovalta ja niiden asioiden hoito, jotka lain mukaan eivät
kuulu yhdistyksen kokouksen päätäntävaltaan. Periaatteelliset kysymykset kuuluvat yhdistyksen kokouksen päätettäviin asioihin. Hallituksella on velvollisuus valmistella
yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät ja päätettävät asiat
sekä hyvissä ajoin ennen yhdistyksen kokousta toimittaa
kaikille yhdistyksen jäsenille valmisteleva mietintö periaatteellisista kysymyksistä. Hallitus on velvollinen pitämään
kokouksistaan pöytäkirjaa

2§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä laillistettu lääkäri, joka on toimittanut
hallitukselle aikomuksestaan kirjallisen ilmoituksen. Edellytyksenä on, että kaksi yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti
puoltanut jäseneksi hyväksymistä, ja että hyväksymistä
kannattaa vähintään 2/3 äänestykseen osallistuvista.
3§
Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi sekä koti- että ulkomaisen henkilön, joka on tehokkaasti edistänyt sen tarkoitusperiä. Ehdotus kutsumisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle asianmukaisesti perusteltuna ja vähintään kahden
jäsenen allekirjoittamana, minkä jälkeen asia hallituksen
lausunnon kera jätetään yhdistyksen ratkaistavaksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen
siihen tehtävään valitseman jäsenen kanssa.
Muutosehdotus: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
Perustelut: Muutetaan säännöt nykyaikaisempaan ja
joustavampaan muotoon.
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8§

10§

Yhdistyksen tilikausi kestää kalenterivuoden. Tilit tarkastaa kaksi kevätkokouksen vuodeksi kerrallaan nimeämää
tilintarkastajaa tai heidän varamiehensä. Päätetyt tilit on
jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• todetaan kokouksen laillisuus,
• valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa,
• esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,
• esitetään tilikertomus ja tilintarkastajan siitä antama
lausunto,
• esitetään toiminnatarkastajan antama lausunto
• päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle,
• valitaan 2 tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
• muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut käsiteltäviksi
tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä.

Muutosehdotus: Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle ja
tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta hallitukselle.
Perustelut: Yhdistyslain ja tilintarkastuslain muutosten
mukaiset säännöt.
9§
Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen maaliskuun loppuun
mennessä, syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen
jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Kutsu kevät- ja syyskokoukseen Iähetetään jäsenille hallituksen toimesta vähintäin kuukautta ennen kokousta
kirjallisesti. Kutsu muihin kokouksiin Iähetetään jäsenille
kirjallisesti tai julkaistaan ammattilehdessä vähintään
kahta viikkoa ennen kokousta.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• todetaan kokouksen laillisuus,
• valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa,
• valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
• valitaan vaalitoimikunta, johon kuuluu vähintään 5
ja enintään 7 jäsentä, valmistelemaan seuraavassa
syyskokouksessa tehtäviä henkilövaaleja,
• esitetään taloussuunnitelma ja määrätään jäsenmaksun suuruus alkavalle toimikaudelle,
• valitaan uudet jäsenet
• muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut käsiteltäviksi
tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä.
Muutosehdotus:
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• todetaan kokouksen laillisuus,
• valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa,
• esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,
• esitetään tilikertomus ja tilintarkastajan siitä antama
lausunto,
• päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle,
• valitaan uudet jäsenet
• muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut käsiteltäviksi
tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä.

Muutosehdotus: Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen
tammi-huhtikuussa, syyskokoukseen syys-marraskuussa
sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta
kirjallisesti pyytää.
Kutsu kevät- ja syyskokoukseen julkaistaan yhdistyksen
nettisivuilla (www.silmalaakariyhdistys.fi) kuukautta ja
muihin kokouksiin viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kutsu
toimitetaan sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen jäsenrekisteriin.
Jäsenet vastaavat itse sähköpostiosoitteensa oikeellisuudesta.
Perustelut: Kevät- ja syyskokousten järjestämisen aikataulutusta on toivottu joustavammaksi erityisesti kevätkokouksen suhteen. Nykyisin sähköinen viestintä on korvannut
postitse tapahtuvan viestinnän myös yhdistyksissä. Kokouskutsut on jo julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla vuosia.
Sähköpostitse kutsujen lähettäminen toimii nopeammin
ja helpottaa yhdistyksen toimintaa Ehdotuksen mukainen
sääntöteksti on jo käytössä sadoilla yhdistyksillä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• todetaan kokouksen laillisuus,
• valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa,
• valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
• valitaan vaalitoimikunta, johon kuuluu vähintään 5
ja enintään 7 jäsentä, valmistelemaan seuraavassa
syyskokouksessa tehtäviä henkilövaaleja,
• valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja heidän
varamiehensä,
• esitetään taloussuunnitelma ja määrätään jäsenmaksun suuruus alkavalle toimikaudelle,
• valitaan uudet jäsenet,
• muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut käsiteltäviksi
tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä.
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Perustelut: Yleisesti kaikissa yhdistyksissä henkilövalinnat tehdään syyskokouksessa. On tarkoituksen mukaista,
että myös tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan toimikausi on yhtenevä yhdistyksen toimi- ja tilikauden kanssa.
Koulutuksia voidaan järjestää vain omille jäsenille, joten
on tarkoituksenmukaista ottaa uusia jäseniä molemmissa
yleiskokouksissa. Yhdistyksen sääntöjen päivittäminen
yhdistyslain mukaiseksi.

Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi
silloin kun asia koskee:
• yhdistykseen liittymistä tai yhdistyksen sääntöjen
muutosta, jolloin vaaditaan vähintään 2/3 äänten
enemmistö.
• yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen jäsenen erottamista, jolloin vaaditaan vähintään 3/4 äänten
enemmistö.

11§

Perustelut: Kokous voi päättää yhden ihmisen vaatimuksesta järjestää suljetun lippuäänestyksen ilman erillistä mainintaa säännöissä. Henkilövaaleissa arpa on tavallisin ratkaisu, muutoin puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimesti
äänestäen, ellei yhdistys päätä toisin jossakin erikoistapauksessa.

12§
Kaikki näissä säännöissä määrätyt vaalit tapahtuvat suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin asia ratkaistaan
arvalla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi
silloin kun asia koskee:
• yhdistykseen liittymistä tai yhdistyksen sääntöjen
muutosta, jolloin vaaditaan vähintään 2/3 äänten
enemmistö.
• yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen jäsenen erottamista, jolloin vaaditaan vähintään 3/4 äänten
enemmistö.
Muutosehdotus: Päätökset yhdistyksen kokouksissa
tehdään avoimesti äänestäen, ellei yhdistys päätä toisin
jossakin erikoistapauksessa. Jos äänet menevät tasan,
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa,
jolloin asia ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotukset tai yhdistyksen
purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi
yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotukset niistä on lähetettävä hallituksen toimesta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille lausunnon kera vähintään kuukautta ennen kokousta.
13§
Jos asianmukaisessa järjestyksessä on päätetty yhdistyksen purkamisesta, yhdistyksen kokouksen on päätettävä,
millä tavalla sen varat on käytettävä näiden sääntöjen
l-§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi. Kuitenkin
on aina otettava huomioon lahjoitettujen tai jälkisäädöksellä määrättyjen varojen suhteen lahjakirjassa tai jälkisäädöksessä mahdollisesti mainitut ehdot.
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TULEVIA KOULUTUSPÄIVIÄ:
15–16.5.2015 FSCRS ja SGS yhteiskokous
Aulanko, Hämeenlinna
10–12.6.2015 NPOG & NSA 2015
Pohjoismaiset lastensilmälääkärit ja karsastuslääkärit
Ahvenanmaa

www.npog-nsa.org
11–13.6.2015 NOSOPRS 2015
Pohjoismainen okuloplastian kokous
Vanajalinna, Hämeenlinna
www.nosoprs.fi

(12–)13–14.11.2015 SSLY
SYYSKOULUTUSPÄIVÄT
Oulun Musiikkikeskus, Oulu
(16-)17-18.3.2016 SSLY
KEVÄTKOULUTUSPÄIVÄT,
paikka vielä avoin
Katso tarkemmin Silmälääkäriyhdistyksen nettisivuilta
koulutuskalenterista http://www.silmalaakariyhdistys.fi/
fin/koulutus/koulutuskalenteri/,
sieltä löydät myös linkit koulutustapahtumien nettisivuille.

SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN HALLITUS 2015
s-posti: hallitus@silmalaakariyhdistys.fi

Kuvassa Tarja Lahtinen, Jukka Mattila, Ulla Wiklund, Taina Naatula-Hyyti, Jaana Penna ja Kai Kaarniranta,
kuvasta puuttuu Hanna-Mari Jauhonen.

Puheenjohtaja Kai Kaarniranta • Kuopio • s-posti: puheenjohtaja@silmalaakariyhdistys.fi
Varapuheenjohtaja Taina Naatula-Hyyti • Pori • s-posti: varapuheenjohtaja@silmalaakariyhdistys.fi
Sihteeri Jukka Mattila • Lahti • s-posti sihteeri@silmalaakariyhdistys.fi
Rahastonhoitaja Jaana Penna • Miekatintie 8 • 90410 OULU • puh 040 8473 937
• s-posti: rahastonhoitaja@silmalaakariyhdistys.fi
Neuvotteleva jäsen Ulla Wiklund • Helsinki • s-posti: neuvottelevajasen@silmalaakariyhdistys.fi
Jäsen Hanna-Mari Jauhonen • Kuopio • s-posti: jasen@silmalaakariyhdistys.fi
Yhdistyssihteeri Tarja Lahtinen • Alavesantie 2 • 91300 Ylikiiminki • puh 040 1919 329
• s-posti: yhdistyssihteeri@silmalaakariyhdistys.fi
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