
JAT ry vuosikokous 18.3.2021 Asiakohta 13. 

 

Jäsenesitys: Sääntömuutos hallituksen jäsenmäärästä ja kokousten 

etäosallistumisesta 5 § ja 8 §  

 

JAT ry:n sääntöjen muuttamisesta päätetään sääntöjen 10§:n mukaan yhdistyksen kokouksessa 

kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Asiasta on ilmoitettava 

kokouskutsussa, ja kutsu on lähetettävä yhdistyksiä koskevan ”koronapoikkeuslain” (677/2020) 4§:n 3 

momentin perusteella viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Pyydämme siksi, 

että 15.2.2021 julkaistua kutsua päivitetään ja että päivitetty kutsu julkaistaan JAT:n verkkosivuilla ja 

lähetetään sähköpostitse jäsenille viimeistään 2.3.2021. 

 

Kohta 11: JAT ry:n sääntöjen muuttaminen pykälien 5 ja 8 osalta (hallituksen koon supistaminen ja 

etäosallistumisen mahdollistaminen yhdistyksen vuosikokoukseen); uudet esitykset liitteenä  

 

Perustelut sääntömuutosesityksille 

Nykyinen 5 §: 

Yhdistystä edustaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä kymmenen (10) varsinaista jäsentä 

ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja 

sihteerin. ….. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi 

yhdessä. 

 

Esitys uudeksi 5§:ksi: 

Yhdistystä edustaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä kuudesta kahdeksaan (6-8) 

varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan 

vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 

sekä nimeää vastuuhenkilöt huolehtimaan sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävistä. ….. 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmas hallituksen 

keskuudestaan nimeämä jäsen, kaksi yhdessä. 

 

Perustelut: Yhdistyslaki ei edellytä sihteerin eikä myöskään rahaston/taloudenhoitajan valitsemista, 

pääasia on, että hallitus kykenee huolehtimaan sille yhdistyslain mukaan kuuluvista vastuistaan. 

Toiminnot voidaan tarvittaessa jopa ulkoistaa kokonaan. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärän 

pienentäminen mahdollistaa puolestaan nykyistä ketterämmän toiminnan, kun päätösvaltainen kokous 

voidaan järjestää pienemmällä kokoonpanolla. Jos varsinaisia jäseniä valitaan kuusi, 

päätösvaltaisuuteen riittää puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Jos taas hallitukseen haluavia on paljon, 

varsinaisia jäseniä voidaan vuosikokouksessa valita myös seitsemän tai kahdeksan; silloin 

https://jat.us7.list-manage.com/track/click?u=0c6337cac5a165c3e81417e06&id=a429c9e777&e=5ef12d03fb


päätösvaltaisuuteen tarvitaan puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. ”  

 

Nykyinen 8 § 

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen hallituksen kutsusta, viimeistään maaliskuussa. Yhdistyksen 

ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksikymmenes 

osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 

hallitukselta pyytää. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla ja 

lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse. Kutsussa on 

mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.  Päätökset ja vaalit yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kohdin kuin näissä säännöissä toisin määrätään. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. 

 

Esitys uudeksi 8§:ksi, sisältää kaksi momenttia:  

1. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen hallituksen kutsusta, viimeistään maaliskuussa. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 

jos yksikymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua 

asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Jäsenten tulee voida osallistua yhdistyksen 

kokouksiin ja äänestyksiin myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 

avulla. Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus tulee selvittää 

etäosallistuvien osalta kokouspaikalla noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. 

2. Kutsussa yhdistyksen kokoukseen tulee mainita etäosallistumismahdollisuudesta, ja 

kutsu on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla ja lähetettävä jäsenille kirjeitse tai 

sähköpostitse vähintään 14 päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä voi puolestaan olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen yhdistyksen 

kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Päätökset ja vaalit 

yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kohdin 

kuin näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi 

ääni. 

Perustelu: Etäosallistumismahdollisuus yhdistyksen kokouksiin helpottaa valtakunnallisessa 
yhdistyksessä merkittävästi jäsenten osallistumismahdollisuuksia yhdistystä koskevien päätösten 
tekemiseen, ja menettely on siksi syytä mahdollistaa myös koronapandemiasta johtuvien 
poikkeusaikojen jälkeen. Samalla varaudutaan myös jatkossa tilanteisiin, jotka estävät paikan päällä 
tapahtuvan osallistumisen. 
  
Ystävällisesti tervehtien, 
 
Päivi Kari ja muut 15.1.2021 jäsenille julkaistun avoimen kirjeen allekirjoittajat  


