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Tapanila-Seura ry:n sääntömuutos
Jaani Räty, sihteeri

Aihe:
Laatija(t):

Keskeiset muutokset seuran säännöissä
Kokousta valmisteleva asiakirja seuran jäsenille

Yleistä
Tapanila-Seuran voimassaolevat säännöt on hyväksytty v. 1981, kun Tapanilan seudun kotiseutuyhdistys
aktivoitiin uudella nimellä Tapanila-Seura ry. Vanhat säännöt ovat kestäneet aikaa hyvin, sillä niiden
puitteissa seura on voinut lähes 30 vuotta toimia tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Rekisteröityneiden yhdistysten toimintaa säätelevä yhdistyslaki uudistui 1.9.2010. Samoin
yhdistysten toimintaan vaikuttava tilintarkastuslaki on myöskin uudistunut hieman aiemmin v. 2007.
Näiden lakimuutosten myötä myös Tapanila-Seuran sääntöihin on jäänyt joitain vanhentuneita pykäliä,
jotka nyt on hyvä päivittää ajan tasalle.
Johtokunta esittää seuran syyskokouksessa 3.12.2010 hyväksyttäväksi uudet Tapanila-Seuran säännöt.
Säännöt on em. lakiuudistuksista johtuvien päivitysten lisäksi muokattu noudattamaan Patentti- ja
rekisterihallituksen (PRH) suosituksia. Lisäksi joitain päivämääriä, aikarajoja ja yksityiskohtia on
muokattu sillä tarkoituksella, että seuran operoiminen olisi mahdollisimman joustavaa. Sääntöjä on myös
pyritty selkeyttämään. Uusissa säännöissä on 12 pykälää, kun vanhoissa on 17.
Alla on lyhyesti selostettuna merkittävimmät uusien sääntöjen mukanaan tuomat muutokset
perusteluineen. Ensiksi mainittu on pykälän numero uusissa säännöissä, suluissa vanha numero. Seuran
vanhat säännöt voi vertailuksi tarkastaa osoitteessa:
http://www.tapanila.fi/seura/saannot

1 § (1 §) Nimi ja kotipaikka
Sääntöihin on lisätty maininta: ”Seura on poliittisesti sitoutumaton.”
Johtokunta kokee, että kotiseututyön poliittisesti sitoutumaton luonne on hyvä kirjata sääntöihin.
2 § (2 §, 3 §, 14§) Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu sekä toiminnan taloudellisen tukemisen keinot ovat uusissa säännöissä
täsmällisesti ennallaan, mutta ne on yhdistetty vanhojen sääntöjen kolmesta pykälästä yhteen kohtaan.
Tämä on tehty sääntöjen rakenteen selkeyttämiseksi PRH:n mallisääntöjen mukaisesti.
3 § Jäsenet (4 §, 6 §)
Kunniajäseniä koskeva vanhojen sääntöjen 6 § on poistettu ja yhdistetty uuteen 3 §:ään.
Jatkossa seuralla on mahdollisuus valita myös kunniapuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajan asema on
sama kuin kunniajäsenen, eli hänet vapautetaan jäsenmaksuvelvoitteesta.
Kannatusjäseneksi voidaan sääntömuutoksen jälkeen hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön lisäksi myös
yksityinen henkilö, mikäli yksityishenkilö haluaa kannatusjäseneksi liittyä.
Kunniajäsenen valintakriteerit ovat muotoa ”.. joka on erityisen ansiokkaasti
osallistunut seuran toimintaan tai merkittävällä tavalla tukenut sen
tavoitteita.” Kunniapuheenjohtaja on seuran entinen puheenjohtaja, joka on samalla kunniajäsen.
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4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen (5 §)
Erotetun jäsenen oikeus saattaa asiansa 30 päivän kuluessa seuran kokouksen käsittelyyn on poistettu.
PRH ei mallisäännöissään suosita tämän pykälän käyttöönottoa. Yhdistyslain mukaan seuran johtokunnan
on joka tapauksessa varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi jos on
kyseessä jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Johtokunta kokee, että tilaisuus tulla kuulluksi, sekä
muutoin säännöistä ilmenevä oikeus saada seuran kokous koolle 1/10 jäsenistöstä sitä vaatiessa ovat
yhdessä riittävät oikeusturvatakeet.
Erottamisen syyt ovat: ”jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä
laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.”
Käytännössä erottamisia muusta syystä kuin jäsenmaksun maksamatta jättämisen vuoksi ei ole TapanilaSeurassa ilmeisesti koskaan tarvittu. Kyseessä on ”varmuuden vuoksi” -sääntö.
5 § (4 §) Liittymis- ja jäsenmaksu
Uusissa säännöissä on mahdollistettu syyskokoukselle oikeus päättää liittymismaksusta jäsenmaksun
lisäksi.
6 § (11 §) Johtokunta
Syyskokouksen valitseman johtokunnan jäsenten lukumäärä on jatkossa puheenjohtaja + 7-9 varsinaista
jäsentä. Vanha sääntö oli puheenjohtaja + 8 varsinaista jäsentä. Pieni jousto auttaa syyskokousta
henkilövalinnoissa.
Koska jatkossa johtokunnassa voi olla 1 jäsen vähemmän kuin ennen, johtokunnan kokouksen
päätösvaltaisuusvaatimusta on lievennetty määrään puheenjohtaja + 3 jäsentä, kun aiemmin sääntö oli
puheenjohtaja + 4 jäsentä.
Johtokunnan kokousten äänestysperiaatteet on lisätty sääntöihin.
7 § (12 §) Seuran nimen kirjoittaminen
Pykälä on vaihtanut paikkaa, mutta sen sisältö on ennallaan.
8 § (13 §) Tilikausi ja tilintarkastus
Uuden tilintarkastuslain mukaisesti tilintarkastajalla tarkoitetaan nykyään auktorisoitua tilintarkastajaa
(HTM, KHT). Tapanila-Seuran toiminnan koon vuoksi seuran ei tarvitse valita tilintarkastajaa, vaan sille
riittää toiminnantarkastajan valinta. Toiminnantarkastaja vastaa vanhan lain mukaista
maallikkotilintarkastajaa. Säännöissä puhutaan nyt toiminnantarkastuksesta.
Päivämäärät tilinpäätösasiakirjojen toimituksesta johtokunnalta toiminnantarkastajalle, ja
toimintatarkastajien lausunnon toimituksesta toiminnantarkastajilta johtokunnalle, on päivitetty PRH:n
suosituksen mukaisesti. Johtokunnan on toimitettava tilinpäätösasiakirjat toiminnantarkastajille
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta, ja toiminnantarkastajien on toimitettava kirjallinen
lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Vanhat ajat olivat 14 päivää ja
3 päivää.
9 § (7 §) Seuran kokoukset
Uuden yhdistyslain mahdollistama etäosallistuminen on nyt kirjattu uusiin sääntöihin. Tämä on edellytys
sille, että etäosallistumista voidaan seuran kokouksessa haluttaessa käyttää. Edelleen lisäksi
etäosallistuminen edellyttää mainintaa kokouskutsussa, ja johtokunnan tai seuran kokouksen päätöstä
asiasta.
Kevätkokouksen järjestämisaikaa on pidennetty tammi-maaliskuusta tammi-huhtikuuhun joustavuuden
vuoksi.
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10 § (7 §) Seuran kokouksen koollekutsuminen
Seuran kokousten kutsutavasta voi päättää jatkossa johtokunta seuran kokouksen sijaan. Kutsutapoja ovat
joko kirje, sähköposti tai sanomalehti.
11 § (9 §, 10§) Varsinaiset kokoukset
Varsinaiset kokoukset on yhdistetty yhteen pykälään.
Kokouksien asialista on päivitetty mm. toiminnantarkastuksen osalta ja järjestetty uudestaan sujuvan
työjärjestyksen muotoon.
Jatkossa jos jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava
siitä johtokunnalle ”niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää
kokouskutsuun”. Aiemmin aikaraja oli 7 päivää.
12 § (15 §, 16 §, 17 §) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Seuran purkautumisen kohdalle on lisätty vaatimus huolehtia ”seuran arkiston ja muun
omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.”

