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PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on FinNuclear ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys toimii
valtakunnallisesti.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa ydinenergia-alalla toimivien ja Suomeen
rekisteröityjen organisaatioiden
• yleisiä toimintaedellytyksiä ja valmiuksia
• jäsentensä välistä yhteistoimintaa
• kansainvälistymistä alalla
sekä osaamista ja tunnettavuutta toimialaan kytkeytyvillä valmistus-, rakentamis- ja
palvelualoilla. Toimiala kattaa ydinvoimalaitosten ja niihin kytkeytyvien laitosten
suunnittelun, luvittamisen, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon, laitosmuutokset,
polttoainekierron, ydinjätehuollon ja käytöstä poiston sekä niihin liittyvän
tutkimustoiminnan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• seuraa alan yleistä kehitystä ja tapahtumia sekä tiedottaa jäsenilleen niistä,
• laatii alaa koskevia selvityksiä ja julkaisee niitä
• edistää jäsenien osaamista ja valmiuksia edistävää koulutusta
• käynnistää selvitys- ja kehitysprojekteja sekä osallistuu niihin tarvittaessa,
• tekee aloitteita alaan liittyvistä tutkimushankkeista
• organisoi verkostotapahtumia
• antaa lausuntoja
• pitää yhteyttä muihin ydinvoima-alalla toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin sekä
viranomaisiin
• harjoittaa muuta yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa
Lisäksi yhdistys edistää suomalaisen ydinenergia-alan osaamisen tunnettavuutta
• organisoimalla yhteisnäyttelyjä messu- ja konferenssitapahtumiin
• pitämällä esityksiä konferensseissa,
• laatimalla esittelyaineistoja,
• julkaisemalla ilmoituksia eri tiedotusvälineissä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea ja vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.
Yhdistys voi hakea projektikohtaista rahoitusta erikseen sovittaville projekteille. Yhdistys ei
itse harjoita liiketoimintaa, mutta voi olla osakkaana erillisissä yhtiöissä mikäli se palvelee
yhdistyksen tarkoitusta.
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3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä yritys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenyyden edellytys on hakijan
aktiivisuus toimialalla (kohta 2). Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
syyskokous. Yritysten jäsenmaksut porrastetaan liikevaihtoon perustuen, yhdistyksillä ja
tutkimuslaitoksilla on kiinteä jäsenmaksu.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6
– 10 muuta varsinaista jäsentä. Kullekin hallituksen jäsenelle nimetään henkilökohtainen
varajäsen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, syyskokouksesta seuraavaan
syyskokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
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Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse, sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä
päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsut osoitetaan organisaatioiden
nimeämille yhteyshenkilöille.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
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6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
7. valitaan tilintarkastaja ja tilintarkastaja varahenkilöineen
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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