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Yhdistyksen johtokunta esittää kolmea muutosta yhdistyksen sääntöihin.

Yhdistyksen sääntöjen 5. pykälä kuuluu seuraavasti:

”Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, 
jonka suuruuden vuosikokous määrää johtokunnan esityksestä. Jäsen on myös velvollinen itse 
huolehtimaan, että yhdistyksellä on käytettävissä hänen voimassaoleva postiosoitteensa. Jäsen, 
joka on suorittanut 30 jäsenmaksua, siirretään suostumuksensa mukaisesti ainaisjäseneksi, ja on 
vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsen on oikeutettu saamaan yhdistyksen julkaisemat aikakauskirjat ja johtokunnan harkinnan 
mukaan myös muita julkaisuja ilman eri maksua.”

Johtokunta esittää kahta muutosta sääntöjen pykälään 5.

1. Muutetaan lause ”Jäsen on myös velvollinen itse huolehtimaan, että yhdistyksellä on 
käytettävissä hänen voimassaolevat postiosoitteensa.” muotoon ”Jäsen on myös velvollinen 
itse huolehtimaan, että yhdistyksellä on käytettävissä hänen voimassaolevat posti- ja 
sähköpostiosoitteensa.”

Johtokunnan perustelu: Yhdistyksen tiedotus- ja laskutustoiminnassa on siirrytty lähes 
yksinomaan kirjepostituksesta sähköpostitukseen. Johtokunta katsoo, että jäsenistön 
sähköpostiosoitteiden ajantasaisuus on tärkeää yhdistyksen toiminnan kannalta ja että vastuu kunkin
jäsenen sähköpostiosoitteen ajantasaisuudesta on kullakin jäsenellä itsellään.

2. Poistetaan lause: ”Jäsen, joka on suorittanut 30 jäsenmaksua, siirretään suostumuksensa 
mukaisesti ainaisjäseneksi, ja on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta.”

Johtokunnan perustelu: Johtokunta katsoo, että tämänkaltainen ainaisjäsenyys ei ole 
tarkoituksenmukainen kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että ainaisjäsenyyden 
kannustinvaikutukset yhdistykseen liittymisen ja yhdistyksessä toimisen kannalta katsotaan olevan 
hyvin pienet suhteessa ainaisjäsenyyden kustannusvaikutuksiin. Toinen syy on se, että nykyisillä 
jäsenrekisterin ylläpitokäytännöillä sääntöä on hyvin vaikea noudattaa. Sääntö ainaisjäsenyydestä 
on määritelty sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksua henkilö on maksanut, mutta koska yhdistys 
poistaa yksityisyydensuojan vuoksi jäsenrekisteristään aina eronneiden tai erotettujen jäsenten 
tiedot, jäsenrekisteristä voidaan seurata vain perättäisten maksettujen jäsenmaksujen määrää.

Lisäksi huomautetaan, että sääntöihin jätetään vuosikokoukselle mahdollisuus myöntää 
kunniajäsenyyksiä, jotka vapauttavat jäsenmaksusta.

Ehdotettujen muutosten jälkeen sääntöjen pykälä 5 kuuluisi seuraavasti:

”Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, 
jonka suuruuden vuosikokous määrää johtokunnan esityksestä. Jäsen on myös velvollinen itse 
huolehtimaan, että yhdistyksellä on käytettävissä hänen voimassaolevat posti- ja 
sähköpostiosoitteensa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsen on oikeutettu saamaan yhdistyksen julkaisemat aikakauskirjat ja johtokunnan harkinnan 



mukaan myös muita julkaisuja ilman eri maksua.”

Lisäksi johtokunta esittää, että sääntöjen pykälästä 6 poistetaan seuraava lause:

”Näiden sääntöjen tullessa voimaan ensimmäisellä kerralla valitaan puheenjohtaja kolmannen 
vuoden jäsenistä”.

Johtokunnan perustelu: Yhdistyksen nykyiset säännöt on hyväksytty nykymuotoista yhdistystä 
perustettaessa ja ko. lause ei ole tarpeellinen uusissa, tässä esitettyjen muutosten myötä 
voimaantulevissa säännöissä.


