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Perustelut sääntömuutosehdotukselle

Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; hallitus esittää, että Kerhon 
sääntöihin tehdään erillisessä liitteessä olevat muutokset. Muutosten 
yksityiskohtaiset perustelut löytyvät tästä asiakirjasta. 

Sääntömuutosehdotus pohjautuu Kerhon kokouksen 10.12.2018 ”Muut asiat”
-kohdan ponteen:

----
11. Muut asiat
----
Keskusteltiin kahden vuosikokouksen (tilinpäätöskokous ja vaali-
kokous) ylläpitämisen raskaudesta. Kokous valtuutti hallituksen 
tekemään sääntömuutosehdotuksen siirtymisestä yhden 
vuosikokouksen malliin.
----

Vuosikokouksen valtuutuksen mukaisesti Kerhon hallitus on tehnyt esityksen 
uusista säännöistä, joissa siirryttäisiin kahdesta vuosikokouksesta yhteen 
vuosikokoukseen. Vuosikokous pidettäisiin helmi-huhtikuussa ja tässä 
kokouksessa sekä käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös että käsitellään 
tulevan vuoden talousarvio, toimintasuunnitelma ja nimetään kerhon hallitus.

Samalla hallitus esittää sääntöihin myös muita, pienempiä päivityksiä ja 
teknisiä muutoksia alla olevan mukaisesti.

Muutokset 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 14 §, 15 §, 16 §

Kerhon voimassa olevien sääntöjen 1 § mukaan kerhoa kutsutaan näissä 
säännöissä sanalla ”Kerho”, ensimmäinen kirjain isona. (Versaali, ”upper 
case”

Vanhassa sääntötekstissä on kuitenkin vuoroin käytetty sanaa ”yhdistys” tai 
”kerho.” Sääntömuutosehdotuksessa kaikki nämä termit yhtenäistetään 
selkeyden vuoksi muotoon ”Kerho.”

3 §
Sana ”anomus” muutettu sanaan ”hakemus”.
Sanojen merkitys on kutakuinkin sama, mutta nykykielen mukaisesti sanaa 
”hakemus” käytetään myönteisessä merkityksessä, ”pyyntö päästä Kerhon 
jäseneksi.”

4 §, 6 §, 9 §
”Vaalikokous” muutettu muotoon ”Kerhon vuosikokous”.
Kerholla on jatkossa vain yksi varsinainen kokous, jonka nimi on ”(Kerhon”) 
vuosikokous”

6 §
Hallituksen toimikausi määritetään nyt selkeämmin ”vuosikokousten väliseksi
ajaksi.” Siis vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.
Vaikka vanha termi ”vuodeksi” tarkoittaa samaa, on se tulkinta aiheuttanut 
väärinkäsityksi. Hallitus ei pidä käytännön kannalta myöskään järkevänä 
sitä, että toimikausi olisi ”kalenterivuosi.” Yhden kokouksen järjestelmässä 
tästä aiheutuu katve- ja katkoaikoja.



8 §
Kerhon tilit päätetään ja annetaan toiminnantarkastajalle uuden ehdotuksen 
mukaan helmikuun loppuun mennessä, kun nyt vanhoissa säännöissä 
määritetään ”tammikuun kuluessa”.

Viime vuosien kokemus on osoittanut, että tilinpäätöksen aikataulu siirtyy 
helposti helmi- jopa maaliskuulle. Uudetkaan säännöt eivät kuitenkaan estä 
tilien päättämistä vanhan ajatuksen mukaan tammikuussa.

9 §
Uudessa yhden vuosikokouksen mallissa vuosikokous pidetään helmi-
huhtikuussa. Kokouksen pitämisen aikaa on pidennetty joustavuuden 
saavuttamiseksi yhdellä kuukaudella.

10 §
Kutsussa ”Kerhon kokouksiin”, joka siis käsittää myös mahdolliset 
ylimääräiset kokoukset, säilytetään vanhat määräajat ja säilytetään kutsun 
muodossa joustavuus. Kutsutavoista jätetään pois kuitenkin työlääksi 
osoittautunut kutsuminen kirjeellä.
 

11 §
Tässä kohdassa yhdistetään aiempien sääntöjen kahden vuosikokouksen 
käsiteltävät asiat joustavasti yhden kokouksen käsittelyyn.
Kohdassa 5. vahvistetaan jo kuluvan vuoden talousarvio.
Kohdasta 6. on poistettu ”seuraavaksi vuodeksi”, koska myös 
puheenjohtajaan toimikausi määritellään jo 6 §.

14 §
Mikäli Kerho omalla päätöksellään purkautuu - johon lasketaan myös 
yhdistyminen toiseen yhdistykseen - tai mikäli Kerho viranomaisten toimesta
lakkautettaisiin, ne varat, jotka Kerholla on jäljellä, luovutetaan 
kummassakin tapauksessa sellaiselle yhdistykselle, jonka kotipaikka on 
lähellä Kerhon kotipaikkaa. Tällaisia yhdistyksiä voi olla yksi tai useampia ja 
niiden toiminnan tarkoituksen tulee olla ”... radioharrastuksen, erityisesti 
radioamatööriharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen”

15 §
Kerhon sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yksimielisesti yhdessä 
kokouksessa tai vähintään 2/3 äänten enemmistöllä kahdessa kokouksessa, 
joiden väli on vähintään kuukausi. Kuukauden välillä halutaan estää 
keinotekoinen, yhdistysdemokratian vastainen tilanne, jossa kaksi kokousta 
kutsuttaisiin koolle samalla kokouskutsulla ja ne pidettäisiin samana päivänä 
perätysten. 

Sääntöehdotuksesta on poistettu vaatimus, että toisen näistä kokouksista 
tulisi olla varsinainen kokous. Jos vuosikokous on jatkossa vain kerran 
vuodessa, siihen kytkeminen hidastaa välttämättömien muutosten 
tekemistä.


