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Kevätkokoukselle 2019 ehdotettavat sääntömuutokset 

Tekstit, joihin ehdotetaan muutoksia tai joita ehdotetaan poistettaviksi tai lisättäviksi, on kirjoitettu lihavoidulla tummanpunaisella. 

Tekstit, joita ei ehdoteta muutettavaksi ja jotka eivät ole muutosehdotusten kannalta oleellisia, on esityksen pitämiseksi lyhyenä korvattu merkeillä <…>. 

 

  

Kohta Nykyinen teksti Ehdotettu uusi teksti Perustelut

1 §,

1. kpl

Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Helsingin ja 

Uudenmaan neuroyhdistys ry ja ruotsinkielinen 

nimi on Helsingfors och Nylands neuroförening rf. 

Epävirallisesti yhdistyksestä käytetään nimeä 

HUMS. Sen kotipaikka on Helsinki <…>

Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Helsingin ja 

Uudenmaan neuroyhdistys ry ja ruotsinkielinen 

nimi on Helsingfors och Nylands neuroförening rf. 

Sen kotipaikka on Helsinki <…>

Epäviralliset asiat eivät kuulu sääntöihin

Emme ole enää MS- vaan neuroyhdistys

Yksityisesti toki nimen HUMS käyttö on sallittu!

1 §,

2. kpl

Yhdistyksen toimialueena ovat seuraavat 

Uudenmaan kunnat: Espoo, Hanko, Helsinki, <…> 

Nurmijärvi, Raasepori, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja 

Vihti.

Yhdistyksen toimialueena ovat seuraavat 

Uudenmaan kunnat: Espoo, Hanko, Helsinki, <…> 

Nurmijärvi, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, 

Vantaa ja Vihti.

Sipoo on kuulunut Neuroporvoon alueeseen. 

Lähes kaikki Neuroliiton sipoolaiset jäsenet 

kuuluvat meidän yhdistykseen. Neuroporvoo on 

nyt jo poistanut Sipoon säännöistään.

4 § Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja 

omaisjäsenet. <…>. Omaisjäseniksi voidaan 

hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut 

läheiset.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja 

läheisjäsenet. <…>. Läheisjäseniksi voidaan 

hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut 

läheiset.

Kielenkäyttö muuttuu. Hallituksen vilkkaan 

keskustelun lopputulema oli, että "läheinen" 

kuvaa kohderyhmää paremmin kuin "omainen". 

Omaisjäsenille tehty sähköpostikysely kannatti 

termiä "läheinen".

7 §,

4. kpl

Kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella 

jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohta-

jalla on yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeut-

taan valtakirjalla. Kokoukseen voi osallistua 

korkeintaan kahdella valtakirjalla.

Kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella 

jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohta-

jalla on yksi ääni.

Kokoustilannetta monimutkaistava sääntö.

Tarpeeton poikkeus mallisäännöistä.

Ei ole ollut käyttöä kertaakaan.
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Kohta Nykyinen teksti Ehdotettu uusi teksti Perustelut

7 §,

9. kpl

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat: 

<...> 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili-

velvollisille sekä 7. käsitellään muut kokous-

kutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat: 

<...> 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili-

velvollisille; 7. valitaan tarvittaessa edustajat 

Neuroliitto ry:n liittokokoukseen; 8. valitaan 

tarvittaessa ehdokkaat Neuroliitto ry:n liitto-

valtuustoon sekä 9. käsitellään muut kokous-

kutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

7 §,

10. kpl

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat: 

<...> 9. hyväksytään talousarvio tulevalle kalen-

terivuodelle; 10. valitaan tarvittaessa edustajat 

Neuroliitto ry:n liittokokoukseen; 11. valitaan 

tarvittaessa ehdokkaat Neuroliitto ry:n liitto-

valtuustoon; sekä 12. käsitellään muut kokous-

kutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat: 

<...> 9. hyväksytään talousarvio tulevalle kalen-

terivuodelle sekä 10. käsitellään muut kokous-

kutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

Siirretään liittokokoukseen tehtävät valinnat 

syyskokouksesta kevätkokoukseen. Koska liitto-

kokous on aina kesällä, on järkevintä tehdä 

valinnat kevätkokouksessa, sillä aikaa liitto-

kokoukseen on aivan riittävästi ja tilanteet ovat 

voineet muuttua syyskokouksen jälkeen.
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Kohta Nykyinen teksti Ehdotettu uusi teksti Perustelut

10 §,

1. ja

3. kpl

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu <…> kolmeksi 

vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään kolme (3) 

enintään kuusi (6) varsinaista <…>jäsentä.

<…>

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain 

erovuorossa kolmasosa, aluksi arvalla ratkaisten.  

<...> toimikausi päättyy <...>  varsinaisen 

jäsenen kolmantena <...> vaalin jälkeisenä 

vuotena pidettävän kokouksen päättyessä. 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu <…> kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään kolme (3) 

enintään kuusi (6) varsinaista <…>jäsentä.

<…>

Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa 

puolet, aluksi arvalla ratkaisten.

Varsinaisen jäsenen kolmen vuoden kausi on 

turhan pitkä, seurauksena hidas vaihtuvuus.

Hankaloittaa hallituksen kokoa (kolmella jaolli-

suus).

Nykysääntö tarpeeton poikkeus mallisäännöistä.

10 §,

1. ja

3. kpl

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu <…> vuodeksi 

kerrallaan valittavat vähintään kolme (3) enintään 

kuusi (6) varajäsentä.

<…>

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain 

erovuorossa kolmasosa, aluksi arvalla ratkaisten.  

<...> toimikausi päättyy <...>  varsinaisen 

jäsenen kolmantena <...> vaalin jälkeisenä 

vuotena pidettävän kokouksen päättyessä. 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu <…> kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään kolme (3) 

enintään kuusi (6) varajäsentä.

<…>

<…> ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa 

puolet, aluksi arvalla ratkaisten.

Varajäsenen yhden vuoden kausi on nyt turhan 

lyhyt, kaikki varajäsenet menevät joka vuosi 

vaihtoon.

Nykysääntö tarpeeton poikkeus mallisäännöistä.

10 §

3. kpl

<…> aluksi arvalla ratkaisten. <…> aluksi arvalla ratkaisten. Yhtäjaksoisesti 

hallituksen varsinaisena jäsenenä tai puheen-

johtajana voi olla enintään kuusi vuotta. 

Puheenjohtajuuden kierron varmistaminen.

Nykysääntö tarpeeton poikkeus mallisäännöistä.
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10 §:ään kohdistuu kolme muutosesitytä. Selkeyden vuoksi alla vielä yhteenveto 10 §:stä ehdotettujen muutosten jälkeen 

 

 

Kohta Nykyinen teksti Ehdotettu uusi teksti

10 §,

1. kpl

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava 

puheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään 

kolme (3) enintään kuusi (6) varsinaista ja vuodeksi kerrallaan valittavat 

vähintään kolme (3) enintään kuusi (6) varajäsentä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 

puheenjohtaja, vähintään kolme (3) enintään kuusi (6) varsinaista ja vähin-

tään kolme (3) enintään kuusi (6) varajäsentä.

10 §,

3. kpl

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa, 

aluksi arvalla ratkaisten.  Hallituksen puheenjohtajan toimikausi päättyy 

toisena, varsinaisen jäsenen kolmantena ja varajäsenen ensimmäisenä 

vaalin jälkeisenä vuotena pidettävän kokouksen päättyessä. 

Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, 

aluksi arvalla ratkaisten. Yhtäjaksoisesti hallituksen varsinaisena jäsenenä 

tai puheenjohtajana voi olla enintään kuusi vuotta.  


