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Asia: Esitys seuran vuosikokoukselle 2021, koskien muutoksista 

sukuseuran sääntöihin ja valtuutus hallitukselle viedä sääntöuudistus 

loppuun PRH:ssa 

 

 

1. Muutokset sääntöihin  
 

Hallitus esittää Kokemäen Setälät ry:n vuosikokoukselle 2021, että seuran säännöissä 

muutetaan tai lisätään seuraavat kohdat: 

 

 

6 § Hallitus 

 

Lisätään kokoontumista koskevaan kohtaan kappaleen loppuun lause sähköisen 

kokouksen mahdollisuudesta: 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun siihen on aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen muista jäsentä sitä 

vaatii. Kokoontuminen voi tapahtua myös sähköisesti. 

 

8 § Tilit 

 

Muutetaan nimike tilintarkastaja nimikkellä toiminnantarkastaja, pykälä korjatussa 

muodossa: 

 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava toimiannantarkastajalle tarkastettaviksi tilikautta seuraavan 

tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja 

hallinnon tarkastamisesta on puolestaan jätettävä hallitukselle tilikautta seuraavan 

helmikuun viimeiseen päivään mennessä. 

 

9 § Seuran kokousten kutsuminen koolle 

  

Täydennetään koolle kutsumista koskevaa pykälää siten, että se huomioi kehityksen 

tuomat muut sivustot perinteisen web-sivun lisäksi, muutetussa muodossa kohta olisi 

näin: 

 

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä sähköpostitse tai 

kirjeitse jokaiselle varsinaiselle jäsenelle ja kunniajäsenelle ja julkaistava lisäksi seuran 

verkko- tai muilla sähköisillä sivuilla. Hallitus voi päättää, että kokouskutsu julkaistaan 

myös jossakin sanomalehdessä. Lähettämisen ja julkaisemisen sähköisesti on 

tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.   

 



 

 

10 § Seuran kokoukset ja jäsenen äänioikeus niissä 

 

Lisätään pykälään mahdollisuus järjestää seuran vuosikokous ja seuran ylimääräinen 

kokous sähköisesti, kohdat uudistettuna: 

 

Seuran varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-

kesäkuun (1.3.-30.6.) aikana hallituksen määräämässä paikassa. Kokous voidaan 

järjestää myös täysin sähköisesti netin välityksellä. 

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus 

katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti 

hallitukselta vaatii. Kokous voidaan järjestää myös täysin sähköisesti netin välityksellä. 

 

11 § Seuran varsinainen kokous 

 

Muutetaan seuran varsinaisessa kokouksessa käsiteltävissä asioissa kohdat 6 ja 10 

vastaamaan näitä kohtia koskevien, aiempien muutettujen pykälien tekstimuotoja 

seuraavasti: 

 

6. esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

kuluneelta tilikaudelta; 

 

10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan 

vuoden tilejä ja hallintoa; 

 

 

 

 Muilta osin säännöt pysyvät uudistetussa sääntöesityksessä ennallaan. 

 

 

2. Valtuudet viedä sääntöuudistukset voimaan PRH:ssa, mahdollisin 

hienosäädön 
 

Hallitukselle esitetään valtuudet tarvittaessa vielä hienosäätää sääntöjä mahdolliset 

PRH:n vaatimat lisäkorjaukset ja muut muotovaatimukset huomioiden vastaamaan yleisiä 

yhdistysten sääntövaatimuksia, ilman erillistä kokousta. 

 

 

 

 1.6.2021 

 

 Sukuseuran hallitus 


