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Säännöt 

 
 
  

 

 

 

NIMI JA KOTIPAIKKA 

 
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Ateroskleroosiyhdistys ry, ruotsiksi Finlands 

Aterosklerosförening rf ja käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish 

Atherosclerosis Society. 

 

  Yhdistyksen kotikunta on Helsinki. 

 

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

 
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ateroskleroosiin kohdistuvaa tieteellistä 

tutkimustyötä ja ateroskleroosiin liittyvää koulutustoimintaa Suomessa. 

 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tutkijakokouksia, kursseja, 

jäsenilleen matkoja tieteellisiin kokouksiin, kutsuu ansioituneita kotimaisia ja 

ulkomaisia tutkijoita yhdistyksen tieteelliseen kokoukseen ja tukee taloudellisesti sekä 

alan asiantuntijoidensa avulla muuta alaan liittyvää koulutustoimintaa. Lisäksi 

yhdistys voi antaa tunnustuspalkintoja alan ansioituneille tutkijoille. 

 

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

 

 

JÄSENET 

 
3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 

ateroskleroositutkimuksen edistämisestä kiinnostunut henkilö. Kannattajajäseneksi 

voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa 

tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistykseen liittymisen edellytyksenä on, että jäsen 

hyväksyy yhdistyksen sääntöjen sisällön. Jäsenet velvoitetaan antamaan 

yhteystietonsa yhdistykselle. 

 

 Jäsenhakemusten hyväksymisestä päättää hallitus. 

 

 Varsinainen jäsen tai kannattajajäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla 

erosta yhdistyksen kokouksessa. 

 

 Varsinaisilta jäseniltä ja edellämainituilta kannattajajäsenilta perittävien vuotuisten 

jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. 
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 Jos varsinainen jäsen tai kannattajajäsen jättää suorittamatta vuotuisen jäsenmaksun 

kahden (2) toimintakauden aikana, hänen katsotaan eronneen yhdistyksen 

jäsenyydestä. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, kun hän on jättänyt täyttämättä 

ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykselle sitoutunut tai on menettelyllään 

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai on 

syyllistynyt hyvien tapojen vastaiseen tekoon tai ei noudata yhdistyksen päätöksiä. 

Erottamisesta päättää hallitus annettuaan jäsenelle mahdollisuuden tulla kuulluksi 

asiassa ennen erottamispäätöksen tekoa. Yhdistys ei palauta jo maksettua jäsenmaksua 

tai sen osaa, kun jäsen on erotettu.   

 

 

 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 
4 §  Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa. Vuosikokouksen yhteydessä 

pidetään myös yhdistyksen tieteellinen kokous, johon valitaan esitykset abstraktien 

perusteella. 

 

 Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti 

pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa 

pyynnön esittämisestä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

 

 Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Äänten 

mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Kannattajajäsenellä on puheoikeus. 

 

 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 

5 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava 

viimeistään kaksi (2) viikkoa (14 vuorokautta) ennen kokousta lähettämällä kutsu 

kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse tai julkaisemalla Aikakauskirja 

Duodecimissa, Suomen Lääkärilehdessä tai muissa alaan liittyvissä kotimaisissa 

lehdissä. Jos kutsu lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla, niin se lähetetään 

jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen.  

 

 

VUOSIKOKOUS 

 
6 §  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 
1. Kokous avataan;  

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, 

jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina; 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys;  
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5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja 

tilintarkastajien lausunto; 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;  

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;  

8. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi; 

9. Päätetään varsinaisten jäsenien ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudesta 

seuraavaksi toimintakaudeksi; 

10. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi; 

11. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmeksi 

(3) vuodeksi; 

12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat (vrt. 10 §); 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat;  

14. Keskustellaan seuraavan vuoden tieteellisen kokouksen järjestämisestä (aika, 

paikka ja järjestäjät).  

 

   HALLITUS 

 
7 §  Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut 5-9 jäsentä.  

 

 Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmen (3) vuosikokouksen välinen aika.  

 Hallitus valitaan vuosikokouksessa siten, että vuosittain aina 1-4 jäsenistä on 

erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelleen.  

 

 Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 

sihteerin. Muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten varainhoitajan, hallitus joko valitsee 

keskuudestaan tai ottaa ulkopuolelta.  

 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 

 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
 

8 §  Hallituksen tehtäviin kuuluvat erityisesti:  

 

- johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti 

 

- valmistella yhdistyksen vuosi- ja mahdollisesti muissa kokouksissa käsiteltävät 

asiat ja kutsua kokoukset koolle;  

 

- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa jäsenistä;  

 

- tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;  

 

- asettaa tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät;  
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- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta;  

 

- huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä 

tapa vaativat;  

 

- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot.        

 

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 
9 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri 

tai ydistyksen varainhoitaja.  

 

 

TOIMINTA- JA TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
 

10 §  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.1. – 31.12.  

 

 Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi 

ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa 

hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  

 

 Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten 

välinen aika.  

 

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 

11 §  Yhdistyksen kokouksessa sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai 

yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee 

se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä 

annetuista äänistä.  

 

 

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN 

 
12 §  Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään 

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamiskokouksen määräämällä 

tavalla.  
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