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Vuosikokoukselle ehdotettavat sääntömuutokset perusteineen 
 

 

Sääntömuutosten taustalla on yhdistyslain uudistus 1.9.2010 

(www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901.html). Uudistusehdotuksen 

pohjana on käytetty Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisterin sääntömalli II:a 

yhdistykselle jolla on yksi kokous ja useita jäsenryhmiä 

(www.prh.fi/stc/forms/yhdistyksen_saantomalli2.doc). 

 

1. Vanhojen sääntöjen 19 §:ää on korvattu 12 otsikolla seuraavasti (korvatut §:t suluissa): 

otsikko 1 (1§), otsikko 2 (2§–4§), otsikko 3 (5§ ja 6§), otsikko 4 (9§), otsikko 5 (8§), 

otsikko 6 (12§ ja 13§), otsikko 7 (15§), otsikko 8 (uusi), otsikko 9 (7§ ja 10§), otsikko 11 

(11§), otsikko 12 (16§–18§). 14§ jää pois. 

 

Tämä rakenteellinen muutos tehtiin vastaamaan uudistuneen yhdistyslain mukaista 

sääntömallia. 

 

2. Tekstissä "johtokunta" on korvattu sanalla "hallitus" ja "tilintarkastaja" sanalla 

"toiminnantarkastaja". Nämä vastaavat uudistuneessa laissa käytettyjä termejä. 

 

3. Vuosikokouksen pitopäivä on määritelty väljemmin siten, että aiempi takaraja "helmikuun 

loppuun mennessä" on vaihdettu muotoon "helmi–toukokuussa". Tämä mahdollistaa 

vuosikokouksen pitämisen esim. maailman vesipäivän 22.3. tilaisuuden yhteydessä. 

 

4. Varapuheenjohtajan valinta siirretään PRH:n mallin mukaisesti vuosikokoukselta 

hallituksen tehtäväksi. 

 

5. Uuden otsikon (8) alla mainitaan yhdistyksen tilikauden pituus (kalenterivuosi) ja määräajat 

joihin mennessä tarvittava aineisto on oltava toimitettuna toiminnantarkastajille (1 kk ennen 

vuosikokousta) ja jolloin toiminnantarkastajien tulee viimeistään antaa lausuntonsa 

hallitukselle (2 vk ennen vuosikokousta).     

 

6. Muita teksti- ym. muutoksia: 

 

 Lisätään yhdistyksen toimintamuotoihin opintomatkat, joita on viimeisten 15 vuoden 

aikana tehty runsaasti niin kotimaahan kuin ulkomaillekin.  

 Täsmennetään jäseneksi hyväksyttävien opiskelijajäsenten kohdalta edellytys 

harjoittaa vesialan opintoja. 

 Poistetaan vapaajäsenyyden osalta maininta 25 vuoden henkilöjäsenyydestä. 

Vapaajäsenyys ei ole aiemminkaan ollut ko. ajan jälkeen automaatio, mutta nyt 

hallituksen päätösvalta asiassa tulee yksiselitteisemmin esiin. 

 Kunniajäsenyyden osalta korvataan "huomattavasti" ilmaisulla "erityisellä tavalla" 
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 Lisätään yhdistyksestä erottamisperusteiden mainintaan jäsenmaksun maksamatta 

jättämisestä "kehotuksesta huolimatta". 

 Poistetaan erilliset maininnat kansallisista komiteoista ja jaostojen perustamisesta ja 

lakkauttamisesta. Nämä tarvittaessa tehtävät toimet sisältyvät yhdistyksen normaaliin 

toimintaan.  

 Esitetään yhdistyksen koollekutsumismenettelyiksi postitettuja kirjeitä tai 

sähköpostia, minkä lisäksi hallitus voi tiedottaa asiasta päättämällään tavalla (esim. 

yhdistyksen www-sivuilla ja/tai Vesitalous-lehden palstalla). 

 Vuosikokousasioissa mainittu varapuheenjohtajan valinta poistetaan (ks. ed. kohta 

4). 

 Säilytetään vuosikokousasioissa ennallaan maininta kahdesta toiminnantarkastajasta 

ja varatoiminnantarkastajasta. PRH:n mallissa on maininta "yksi tai kaksi".         

 

  

 

  

      

 


