1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Hammasteknikkoseura ry, kotipaikka on Helsingin
kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Seuran tarkoituksena on olla hammasteknisellä alalla toimivien henkilöiden koulutus- ja
virkistysjärjestö, sekä edistää hammastekniikan kehitystä maassamme.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
- luo ja pitää yllä yhteyksiä sekä kotimaiseen että ulkomaiseen hammastekniseen
ja -kliiniseen tutkimukseen ja kehitykseen.
- tukee hammasteknisen alan tutkimusta ja kehitystä myöntämällä stipendejä ja
tutkimusapurahoja.
- toimii hammastekniikan kehityksen hyväksi suorittamalla alaa koskevia tutkimuksia,
järjestämällä esitelmä- ja täydennyskoulutustilaisuuksia sekä seuraamalla ulkomaista
kehitystä teknisessä, taloudellisessa ja sosiaalisessa suhteessa.
- on yhteistoiminnassa ulkomaisten alan järjestöjen kanssa.
- järjestää virkistys- ja harrastustapahtumia.
- suorittaa hammastekniikkaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta kiinteää omaisuutta
sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
3 § SEURAN JÄSENET
Seuran jäseneksi voi liittyä hammasteknisellä alalla toimiva yksityinen henkilö.
Seuran kannattajajäseneksi voidaan ottaa hammasteknisellä alalla toimivia
oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Kunniajäseneksi voi seura hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erittäin
ansiokkaasti toiminut seuran tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on vapaa
jäsenmaksuista.
Seuran jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.
Eroaminen astuu voimaan seuraavan tammikuun 1. päivästä lukien.
Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous.
Jos jäsen toimii seuran sääntöjen tai päätösten vastaisesti, ei täytä velvollisuuksiaan
seuran jäsenenä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa seuran tarkoitusperiä voi hallitus
erottaa jäsenen. Ero astuu voimaan välittömästi, kun siitä on annettu tieto erotetulle.

4 § HALLITUS
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten
toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että vuosittain on puolet hallituksen varsinaisista
jäsenistä erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla.
Varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja
rahastonhoitajan. Hallitus nimeää toiminnanjohtajan, päätoimittajan seuran julkaisuille
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrää näille suoritettavat palkkiot.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen
jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtaja mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
5 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin erikseen sekä
varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
6 § TOIMIKUNNAT
Hallituksen alaisuudessa toimii sen nimeämät Koulutustoimikunta ja Julkaisutoimikunta.
Toimikunnat vastaavat omien sektoriensa tehtävien hoidosta itsenäisesti hallituksen
hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Toimikunnat valitsevat
keskuudestaan puheenjohtajan ja niiden sihteerinä toimii seuran toiminnanjohtaja.
Hallitus voi lisäksi asettaa tarpeen vaatiessa muita toimikuntia selkeillä toimeksiannoilla.
7 § TILIT
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
8 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
seitsemää (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

9 § SEURAN KOKOUKSET
Seuran kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammihuhtikuun aikana ja syyskokous vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun
loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
Seuran kokouksessa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella
äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Lisäksi seuran jäsen voi valtakirjalla edustaa yhtä (1)
yhdistyksen jäsentä.
Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet aannetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaistaan
vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide.
Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä,
ellei suljettua äänestystä ole vaadittu ja kannatettu.
10 § VUOSIKOKOUKSET
Seuran kevätkouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus;
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- hyväksytään kokouksen työjärjestys;
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkas-tajien lausunto;
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Seuran syyskouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus;
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- hyväksytään kokouksen työjärjestys;
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus seuraavalle vuodelle;
- määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä matka- ja päivärahakorvaukset;
- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut varsinaiset jäsenet
erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet joka toinen vuosi;
- valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilin-tarkastaja;
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava seuran hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa
ennen kokousta.
11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme
neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja päätös seuran
purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa,
joista toinen on varsinainen kokous ja joiden välissä on vähintään kaksi viikkoa,
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa luovutetaan seuran varat ja omaisuus
omaisuudenhoitoyhdistykselle, jonka muodostavat Hammaslaboratorioliitto ry,
Erikoishammasteknikkoliitto ry ja Hammastekniset ry yhdessä nimeten kukin yhden
pesänhoitajan. Pesänhoitajien on talletettava seuran omaisuutta kunnes
seuraa vastaava kaikkien em. järjestöjen hyväksymä yhdistys perustetaan, jolloin seuran
omaisuus ja varat luovutetaan sille. Pesänhoitajat saavat ja heidän tulee käyttää
omaisuuden tuottoa myöntämällä stipendejä hammasteknisen alan tutkimukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat ja omaisuus samalla tavalla.

