
YAD:n kevätkokous 2016 

Sääntömuutosehdotus: 

Muutetaan yhdistyksen sääntöjen 9§ siten, että ne postiäänestyksen sijaan on mahdollista 

syyskokouksen hallitusvaalit mahdollista järjestää sähköisesti verkossa. 

 

Nykyisten sääntöjen 9§ 

9§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään 

kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä ilmoitettua asiaa varten sitä 

yhdistyksen hallitukselta pyytää, jolloin kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden 

kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouksessa käsiteltäviksi haluttujen asioiden on oltava 

hallituksen jäsenten tiedossa vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen 

kokousta. Yhdistyksen varsinaisten kokousten käsiteltäviksi tarkoitettujen jäsenten esitysten on 

oltava hallituksen tiedossa neljätoista (14) vuorokautta (kevätkokous) tai kaksikymmentäyksi 

(21) vuorokautta (syyskokous) ennen yhdistyksen kokousta.  

Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta 

kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen annetaan kuitenkin 

viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. 

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on kokouksissa yksi (1) ääni. Yhdistyksen jäsen ei voi käyttää 

ääntään asiamiehen eikä edusmiehen kautta. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen 

jäsenten vaalissa yhdistyksen syyskokouksessa, yhdistyksen jäsen voi käyttää ääntään joko 

kokouksessa tai postiäänestyksen kautta. 

Postiäänestysaineisto toimitetaan yhdistyksen jäsenille kokouskutsun mukana. 

Postiäänestysaineisto käsittää äänestyslipun, äänestystodistuksen ja postiäänestysohjeet sekä 

toisen kuoren, jossa äänestyslippu suljettuna äänestyslippukuoreen sekä äänestystodistus 

palautetaan postiäänestysohjeissa ilmoitettuun osoitteeseen. Postiääni hyväksytään vain, jos 

palautuskuori on postileimattu vähintään viisi (5) vuorokautta ennen syyskokousta ja 

postiäänestyskuori saapuu syyskokousta edeltävänä arkipäivänä. Äänestystodistuksen 

perusteella rekisteröidään äänioikeuden käyttö; 

 

Sääntömuutosehdotus 9§ (Muutettu kohta lihavoituna) 

9§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään 

kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä ilmoitettua asiaa varten sitä 

yhdistyksen hallitukselta pyytää, jolloin kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden 

kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouksessa käsiteltäviksi haluttujen asioiden on oltava 

hallituksen jäsenten tiedossa vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen 



kokousta. Yhdistyksen varsinaisten kokousten käsiteltäviksi tarkoitettujen jäsenten esitysten on 

oltava hallituksen tiedossa neljätoista (14) vuorokautta (kevätkokous) tai kaksikymmentäyksi 

(21) vuorokautta (syyskokous) ennen yhdistyksen kokousta.  

Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta 

kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen annetaan kuitenkin 

viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. 

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on kokouksissa yksi (1) ääni. Yhdistyksen jäsen ei voi käyttää 

ääntään asiamiehen eikä edusmiehen kautta. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen 

jäsenten vaalissa yhdistyksen syyskokouksessa, yhdistyksen jäsen voi käyttää ääntään joko 

kokouksessa tai nettiäänestyksen kautta. 

Nettiäänestysaineisto toimitetaan yhdistyksen jäsenille joko postitse tai sähköpostilla 

viimeistään kahta viikkoa ennen syyskokousta. Nettiäänestysaineisto käsittää 

äänestysohjeet, kirjautumistunnuksen äänestyssivulle sekä salasanan. Nettiäänestys päättyy 

syyskokousta edeltävänä päivänä klo 22.00. 


