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Sääntömuutosesitys 1a: Jäsenkokousten sujuvoittaminen 

 

Vanha teksti: 

 

9§ LIITON JÄSENKOKOUKSET 

 … 

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

l) avataan kokous, 

 

2) valitaan kokoukselle  

 - puheenjohtaja 

 - sihteeri 

 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 - ääntenlaskijat 

 

3) suoritetaan sihteerille viimeistään puoli tuntia ennen kokousta annettujen valtakirjojen 

mukainen kokousedustajien nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus, 

 … 

Uusi teksti: 

9§ LIITON JÄSENKOKOUKSET 

 … 

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

l) avataan kokous, 

 

2) valitaan kokoukselle  

 - puheenjohtaja 

 - sihteeri 

 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 - ääntenlaskijat 

 

3) todetaan kokouksessa edustettuina olevat liiton jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus, 

 … 

Perustelu: Edustettuina olevien valtakirjojen ääneen lukemisen sijaan kokoukselle merkittävää 

on läsnäolevien jäsenten määrä sekä äänimäärä yhteensä, joka voidaan todeta yhdellä 

virkkeellä valtakirjantarkastajan/-tarkastajien lausunnolla. Kokousajasta säästetään 

useita minuutteja varsinaisten asioiden käsittelylle. 
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Sääntömuutosesitys 1b: Jäsenkokousten sujuvoittaminen 

 

Vanha teksti: 

 

9§ LIITON JÄSENKOKOUKSET 

 … 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1) avataan kokous, 

 

2) valitaan kokoukselle  

 - puheenjohtaja 

 - sihteeri 

 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 - ääntenlaskijat 

 

3) suoritetaan sihteerille viimeistään puoli tuntia ennen kokousta annettujen valtakirjojen 

mukainen kokousedustajien nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus, 

 … 

 

Uusi teksti: 

 

9§ LIITON JÄSENKOKOUKSET 

 … 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1) avataan kokous, 

 

2) valitaan kokoukselle  

 - puheenjohtaja 

 - sihteeri 

 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 - ääntenlaskijat 

 

3) todetaan kokouksessa edustettuina olevat liiton jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus, 

 … 

 

Perustelu:  Kuten sääntömuutosesitys 1a: Edustettuina olevien valtakirjojen ääneen lukemisen 

sijaan kokoukselle merkittävää on läsnäolevien jäsenten määrä sekä äänimäärä 

yhteensä, joka voidaan todeta yhdellä virkkeellä valtakirjantarkastajan/-tarkastajien 

lausunnolla. Kokousajasta säästetään useita minuutteja varsinaisten asioiden 

käsittelylle. 
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Sääntömuutosesitys 2: Äänivallan ja äänimäärien määrittely  

 

Vanha teksti: 

 

9§ LIITON JÄSENKOKOUKSET 

 … 

 

Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta vain varsinaisten jäsenten edustajilla, jotka ovat näiden 

varsinaisia henkilöjäseniä. Äänioikeus edellyttää jäsenmaksun maksamista niiden 

henkilöjäsenten osalta, joiden mukaan kokouksessa käytettävä äänimäärä lasketaan. 

 

Kullakin varsinaisella jäsenellä on liiton jäsenkokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 

kolmeakymmentä varsinaista henkilöjäsentä kohti, laskettuna edellisen kalenterivuoden 

viimeisenä päivänä. 

 

Varsinainen jäsen voi antaa valtakirjan toiselle varsinaiselle jäsenelle kaikista omista äänistään. 

Yhdellä jäsenellä valtakirjoja voi olla enintään 4. 

 

Kokouksessa saa kukin varsinainen jäsen kuitenkin käyttää enintään yhtä viidesosaa (1/5) 

saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä ja jos edustajia on useampi kuin yksi, on 

ilmoitettava, miten edustajat käyttävät jäsenyhteisön äänimäärän. 

… 

 

Uusi teksti: 

 

9§ LIITON JÄSENKOKOUKSET 

 … 

 

Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisia jäseniä voivat 

edustaa niiden varsinaiset henkilöjäsenet. Äänioikeus edellyttää jäsenmaksun maksamista 

eräpäivään mennessä niiden henkilöjäsenten osalta, joiden mukaan kokouksessa käytettävä 

äänimäärä lasketaan. Äänioikeudet tarkastetaan viimeistään 15.3. 

Kullakin varsinaisella jäsenellä on liiton jäsenkokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 

kolmeakymmentä varsinaista henkilöjäsentä kohti, laskettuna edellisen kalenterivuoden 

viimeisenä päivänä. 

 

Kokouksessa saa kukin varsinainen jäsen kuitenkin käyttää enintään yhtä viidesosaa (1/5) 

saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä ja jos edustajia on useampi kuin yksi, on 

ilmoitettava, miten edustajat käyttävät jäsenyhteisön äänimäärän. 

 

Varsinainen jäsen voi antaa valtakirjan toiselle varsinaiselle jäsenelle kaikista omista äänistään. 

Yhdellä jäsenellä valtakirjoja voi olla enintään 4. 

 

… 
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Sääntömuutosesitys 3: Syyskokouksesta 2017 siirtynyt järjestösääntömuutosesitys 

 

Nykyinen teksti: 

 … 

10§ LIITTOHALLITUS 

 … 

Liittohallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan ja 

ottaa sihteerin ja tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä sekä asettaa tarpeelliset 

valiokunnat. 

 … 

Erityisesti liittohallituksen tehtävänä on: 

 … 

2) valita tarpeelliset valiokunnat asioiden valmistelemista ja hoitamista varten ja 

vahvistaa niiden ohjesäännöt, 

 

Uusi teksti: 

 … 

10§ LIITTOHALLITUS 

 … 

Liittohallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan ja 

ottaa sihteerin ja tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä sekä asettaa tarpeelliset 

valiokunnat ja jaokset. Lajiryhmäkohtainen jaos tai erityinen työryhmä voidaan valita 

ja päättää lajiryhmäkohtaisten sääntöjen perusteella. 

 … 

Erityisesti liittohallituksen tehtävänä on: 

 … 

2) valita tai vahvistaa tarpeelliset valiokunnat ja jaokset asioiden valmistelemista ja 

hoitamista varten ja vahvistaa niiden ohjesäännöt, 

 

Perustelu: 

Organisoitumisen joustavuuden vuoksi on perustelua tehdä tällaiset jaoksia ja hyvin 

läheisesti niiden kilpailutoimintaan liittyviä toimielimiä koskevat valinnat ja 

sääntömuutokset ko. lajiryhmän kokouksessa ja lajiryhmäkohtaisia sääntöjä 

muuttamalla. 

 

LH edelleen vahvistaa lajiryhmäkohtaisesta kokouksessa valitun jaoksen tai työryhmän 

ja tarvittaessa lajiryhmäkohtaisten sääntöjen mukaan vahvistaessaan nimeää 

puheenjohtajan liittohallituksen sisältä, jotta päätösketjut ja asioiden valmistelu 

toimivat parhaalla mahdollisella tavalla, toiminnan läpinäkyvyys liittohallitukselle ja 

LH:n toiminta- ja budjettiohjaus säilyy. 

 


