
Muutosehdotukset ATS:n sääntöihin, vuosikokouksessa 11.3.2016 hyväksytty versio. Muutokset
voimassa oleviin sääntöihin on merkitty punaisella. Versiossa on otettu huomioon yhdistyksen
kokouksessa 18.1.2016 ja vuosikokouksessa 11.3.2016 saatu palaute sekä Patentti- ja
rekisterihallituksen aikaisemmat kommentit.

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ja sen
kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on ydintekniikan alalla:

(a) tieteellisen seuranyhdistyksen ominaisuudessa edistää alan tuntemusta ja kehitystä
maassamme;

(b) toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken kokemusten vaihtamiseksi ja ammattitaidon
syventämiseksi ottaen huomioon kaikki ne ammattikunnat, jotka ovat tekemisissä ydintekniikan
kanssa; ja

(c) vaihtaa tietoja ja kokemuksia kansainvälisellä tasolla.

3 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksias-, kurssejai- yms. tilaisuuksia, tukee ja
harjoittaa alan julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä
toimii muilla seuranyhdistyksen päämääriä edistävillä, edellisiin verrattavilla tavoilla.

4 § Toiminnan järjestäminen

Yhdistyksen alaisuudessa toimiitoimintaa järjestävät seuraavat pysyvät toimintaryhmät: nuorten
ATS Young Generation, naisten Energiakanava ja eläkeläisten ATS-Seniorit. (ATS YG) –työryhmä,
jonka tehtävänä on kannustaa, kehittää ja yhdistää ydintekniikka-alalla työskenteleviä nuoria.

Yhdistys julkaisee ATS Ydintekniikka -nimistä ammattijäsenlehteä. Yhdistyksen johtokunta nimeää
lehdelle päätoimittajan, joka johtaa lehden toimituksena toimivan työryhmän työtä.

Tarvittaessa johtokunta voi perustaa muita alaisuuteensa yhdistyksen toimintaa järjestäviä ja
tarkoitusta toteuttavia avustavia toimikuntia ja työryhmiä sekä nimetä toimihenkilöitä.

5 § Jäsenet

Yhdistyksellä on henkilöjäseniä ja kannatusjäseniä. Henkilöjäsenet ovat vakinaisia jäseniä,
ainaisjäseniä, opiskelijajäseniä tai kunniajäseniä. tai kannatusjäseniä.

Vakinaiseksi tai opiskelijajäseneksi voidaan johtokunnan päätöksellä kutsuahyväksyä sellainen
luonnollinen henkilö, jonka voidaan katsoa voivan edistää seuranyhdistyksen tarkoitusten
toteutumista ja jota kaksi seuranyhdistyksen jäsentä on johtokunnalle kirjallisesti suositellut.

Ainaisjäseneksi voidaan johtokunnan päätöksellä hyväksyä pääsee vakinainen jäsen, joka
suorittaa vuosikokouksen määrittelemän suorittamalla kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruus



määrätään vuosikokouksessa. Ainaisjäsenellä on samat oikeudet kuin jäsenellä, mutta hänet on
vapautettu jäsenmaksuista.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä johtokunnan päätöksellä sellainen luonnollinen henkilö, joka
on päätoiminen korkeakouluyliopisto-opiskelija ja joka täyttää vakinaisen jäsenen edellytykset.
Opiskelijajäsenellä on samat oikeudet kuin vakinaisella jäsenellä. Opiskelijajäsenen velvollisuutena
on ilmoittaa yhdistykselle valmistumisestaan, jonka jälkeen hänet voidaan hyväksyä vakinaiseksi
jäseneksi. Valmistumisen jälkeen opiskelijajäsen siirtyy johtokunnan päätöksellä vakinaiseksi
jäseneksi, ja häneltä peritään vakinaiselle jäsenelle määrätty jäsenmaksu.

Erityiset ansiot yhdistyksen toimialalla ydintekniikan alalla Suomessa tai yhdistyksen toiminnassa
omaava henkilö voidaan kutsua kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin
vakinaisella jäsenellä, mutta hänet on vapautettu jäsenmaksuista. Kunniajäseneksi kutsutaan
johtokunnan yksimielisesti esittämä ja vuosikokouksen neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä
annetuista äänistä kannattama henkilö.

Kannatusjäseneksi pääseevoidaan johtokunnan päätöksellä hyväksyä luonnollinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii ydintekniikan alalla tai jonka voidaan katsoa edistävän
yhdistyksen tarkoitusten toteutumistailmoittautumalla johtokunnalle ja maksamalla kyseisen
vuoden kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole puhe- tai äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa, mutta kannatusjäsen voi lähettää edustajansa yhdistyksen kokouksiin ja muihin
jäsentilaisuuksiin.

6 § Eroaminen ja erottaminen

Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaaon ilmoitettava siitä kirjallisesti
(kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla) yhdistyksen hallituksellejohtokunnalle tai sen puheenjohtajalle,
tai ilmoitettavataa erosta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen, joka ei ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksua neljän kuukauden
kuluessa erääntymisestä, voidaan muistutuksen jälkeen katsoa johtokunnan toimesta eronneeksi
yhdistyksestä. voidaan huomautuksen jälkeen erottaa yhdistyksestä johtokunnan päätöksellä.
Myös muusta yhdistyslain 14 ja 15 §:n mukaisesti tapahtuvasta jäsenen erottamisesta päättää
yhdistyksen johtokuntapäätetään yhdistyksen kokouksessa johtokunnan esityksen perusteella
viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Erotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus
saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi kolmen kuukauden kuluessa
erottamispäätöksen antamisesta.

7 § Toimikausi ja tilivuosi

Yhdistyksen toimikausi ja samalla tilivuosi on kalenterivuosi.

8 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuun kuluessa. Tällöin:

(a) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

(b) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja heille yksi (l1) varahenkilö;

(c) esitetään johtokunnan edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantilintarkastajien lausunto;



(d) päätetään yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

(e) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;

(f) valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet;

(g) valitaan johtokunnan keskuudesta varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja;

(h) valitaan kaksi (2) toiminnantilintarkastajaa ja heille yksi (l1) varahenkilö;

(i) esitetään johtokunnan ehdotus alkaneen vuoden talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi;

(j) määrätään liittymis- ja ainaisjäsenmaksut sekä vuosittaiset jäsenmaksut vakinaiselle jäsenelle,
opiskelijajäsenelle ja kannatusjäsenelle;

(k) määrätään toimihenkilöiden palkkiot;

(l) käsitellään johtokunnan ja jäsenten tekemiä esityksiä; sekä

(m) hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9 § Kokoukset

Yhdistys kokoontuu myös muulloin johtokunnan harkinnan mukaan tai kun viidesosa (1/5)
henkilöjäsenistä sitä kirjallisesti erityistä asiaa varten vaatii.

Johtokunnan on kutsuttava jäsenet yhdistyksen kokoukseen kirjallisesti (kirjeitse, faksilla tai
sähköpostilla) viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kokouksissa jäsen saa äänestää myös toisen jäsenen valtakirjalla. Kukaan ei kuitenkaan voi
äänestää useammalla kuin yhdellä valtakirjalla.

10 § Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä.

Puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsen voidaan välittömästi peräkkäin valita uudelleen korkeintaan
kahdesti. Puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten maksimikausi on siten kolme (3) vuotta,
jonka jälkeen uudelleenvalinta on mahdollista aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua toimikauden
päättymisestäerosta. Johtokunnan jäsen, jonka toimikausi on kestänyt kolme (3) vuotta, voidaan
kuitenkin välittömästi tämän jälkeen valita puheenjohtajaksi. Johtokunnan tasaisen vaihtuvuuden
edistämiseksi pyritään siihen, että johtokunnan jäsenistä vaihtuisi kunakin vuonna keskimäärin
kaksi jäsentä.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaikkiaan vähintään
puolet johtokunnasta on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen
puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Johtokunnan tehtävänä on:



(a) hoitaa juoksevat asiat;

(b) toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset;

(c) vastata yhdistyksen talouden hoidosta;

(d) valmistella yhdistyksen kokoukselle tehtävät esitykset;

(e) edustaa yhdistystä ulospäin; ja

(f) nimetä toimihenkilöt;

(g) vahvistaa toimintaohjeet; sekä

(h) valvoa yhdistyksen toimintaryhmien, toimikuntien, työryhmien ja toimihenkilöiden toimintaa.

11 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun
johtokunnan jäsenen kanssa, tai johtokunnan valtuuttamina puheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja yksinään.

12 § Sääntömuutokset

Sääntöjen muutosehdotukset on käsiteltävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden välin tulee olla vähintään kuukausi. Kokouksista on toisen jommankumman oltava
vuosikokous ja kokouskutsuissa on mainittava muutosehdotukset. Jos molemmilla kerroilla
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä äänestää on muutosten puolesta, katsotaan
sääntömuutokset hyväksytyiksi.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa sen jälkeen kun kaikille jäsenille on asiasta kokouskutsussa tiedotettu ja
päätös tehty samalla tavalla kuin sääntöjen muutosta koskeva päätös. Viimeisessä kokouksessa
on päätettävä yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta yhdistyksen päämääriä vastaavaan
tarkoitukseen.


