
 
 

 Hallituksen esitys Pykälä ry:n sääntöasiakirjojen uudistukseksi 
kevätkokoukseen 29.3.2021 

 

 

 

Hallituksen esitys muutoksiksi Pykälä ry:n sääntöihin 

 

13 §:n 2 kohta muodosta  

”valita hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, opintovastaava, tiedotusvastaava, 

ulkoasiainvastaava, yleisvastaava sekä tilavastaava seuraavaksi kalenterivuodeksi;” 

 

muotoon 

 

”valita hallituksen puheenjohtaja, yrityssuhdevastaava, taloudenhoitaja, opintovastaava, 

tiedotusvastaava, ulkoasiainvastaava, yleisvastaava sekä tilavastaava seuraavaksi 

kalenterivuodeksi;” 

 

 

Hallituksen perustelut: Yritysyhteistyö on tärkeä osa Pykälän toimintaa ja sihteerin tärkein 

tehtävä on johtaa yrityssuhdevaliokuntaa ja -toimikuntaa. Olisi tärkeää, että viran nimi myös 

kuvaisi tätä, jotta virkaan hakeutuisi myyntikokemusta omaavia tai ainakin myyntihenkisiä 

hakijoita. Myös äänestäjät ymmärtäisivät paremmin sihteerin tehtäviä ja tekisivät 

valistuneempia valintoja, jos nimeä muutettaisiin. Yrityksien näkökulmasta yhteydenotto olisi 

myös helpompaa, jos yksi hallituksen virkanimi kertoisi suoraan, että henkilö vastaa 

yhteistyöstä yritysten kanssa. HUOM! Nykyisten yrityssuhdevastaavien titteli tullaan 

muuttamaan sekaannusten estämiseksi mikäli sääntöesitys menee läpi. 

 

 

18 §:n 1 ja 3 momentit muodosta  
”Hallituksen sihteeri toimii sihteerinä yhdistyksen kokouksissa ja pitää niistä pöytäkirjaa, 
johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset. Hallituksen sihteerin ollessa poissa tai 
estynyt kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.” (1 mom.) 
 
”Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava pöytäkirja, joka on kahden 
kokouksen valitseman jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava.” (3 mom.) 
 
muotoon 
 
”Hallituksen yrityssuhdevastaava toimii sihteerinä yhdistyksen kokouksissa ja pitää niistä 
pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset. Hallituksen 



yrityssuhdevastaavan ollessa poissa tai estynyt kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.” (1 
mom.) 
 
…”Kokouksen puheenjohtajan ja yrityssuhdevastaavan on allekirjoitettava pöytäkirja, joka on 
kahden kokouksen valitseman jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava.” (3 mom.) 
 
 
Hallituksen perustelut: Kts. ylempi 
 
 
21 § muodosta 
”Hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, opintovastaava, tiedotusvastaava, 
ulkoasiainvastaava, yleisvastaava sekä tilavastaava toimivat yhdistyksen hallituksena. Hallitus 
valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa 
puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) 
jäsentä on läsnä. 
 
Sihteeri tai hänen poissa ollessaan joku hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen pitää 
hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa, jonka hallitus tarkastaa kokouksessaan.” 
 
muotoon 
 
”Hallituksen puheenjohtaja, yrityssuhdevastaava, taloudenhoitaja, opintovastaava, 
tiedotusvastaava, ulkoasiainvastaava, yleisvastaava sekä tilavastaava toimivat yhdistyksen 
hallituksena. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan 
varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Hallitus 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja 
vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.  
 
Yrityssuhdevastaava tai hänen poissa ollessaan joku hallituksen keskuudestaan valitsema 
jäsen pitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa, jonka hallitus tarkastaa kokouksessaan. 
 
 
Hallituksen perustelut: Kts. ylempi 
 
 
Hallituksen esitys muutoksiksi Pykälä ry:n hallinto-ohjesääntöön 

 
3 § muodosta 
”Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan tai, puheenjohtajan ollessa estyneenä, 
varapuheenjohtajan yhdessä sihteerin kanssa esityslistalle merkitsemät asiat, hallituksen 
jäsenten esittämät asiat sekä valiokuntien, toimikuntien, työryhmien tai virkailijoiden hyvissä 
ajoin ennen hallituksen kokousta esittämät asiat. Hallitus voi päättää ottaa käsiteltäväkseen 
muita asioita. ” 
 
muotoon 



 
”Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan tai, puheenjohtajan ollessa estyneenä, 
varapuheenjohtajan yhdessä kokouksen sihteerin kanssa esityslistalle merkitsemät asiat, 
hallituksen jäsenten esittämät asiat sekä valiokuntien, toimikuntien, työryhmien tai 
virkailijoiden hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta esittämät asiat. Hallitus voi päättää 
ottaa käsiteltäväkseen muita asioita.” 
 
 
Hallituksen perustelut: Pykälässä termillä sihteeri tarkoitetaan kokouksessa sihteerinä 
toimivaa henkilöä, joka lähtökohtaisesti on sihteeri (sääntöehdotuksessa 
yrityssuhdevastaava). Kokouksen -sana lisätään selvennykseksi. 
 
 
10 §:n 4 momentti muodosta 
”Hallituksen jäsenet antavat tiedon yhdistyksen ja hallituksen kokousten päätöksistä omaan 
vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa niille, joita päätökset koskevat. Jos on epäselvyyttä 
siitä, kenen tiedoksianto on hoidettava, on se sihteerin tehtävä.” 
 
muotoon 
 
”Hallituksen jäsenet antavat tiedon yhdistyksen ja hallituksen kokousten päätöksistä omaan 
vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa niille, joita päätökset koskevat. Jos on epäselvyyttä 
siitä, kenen tiedoksianto on hoidettava, on se yrityssuhdevastaavan tehtävä.” 
 
 
Hallituksen perustelut: Yritysyhteistyö on tärkeä osa Pykälän toimintaa ja sihteerin tärkein 

tehtävä on johtaa yrityssuhdevaliokuntaa ja -toimikuntaa. Olisi tärkeää, että viran nimi myös 

kuvaisi tätä, jotta virkaan hakeutuisi myyntikokemusta omaavia tai ainakin myyntihenkisiä 

hakijoita. Myös äänestäjät ymmärtäisivät paremmin sihteerin tehtäviä ja tekisivät 

valistuneempia valintoja, jos nimeä muutettaisiin. Yrityksien näkökulmasta yhteydenotto olisi 

myös helpompaa, jos yksi hallituksen virkanimi kertoisi suoraan, että henkilö vastaa 

yhteistyöstä yritysten kanssa. HUOM! Nykyisten yrityssuhdevastaavien titteli tullaan 

muuttamaan sekaannusten estämiseksi mikäli sääntöesitys menee läpi. 

 
 
12 §:n  1 momentti muodosta 
”Sihteerin tehtäviin kuuluu:” 
  
muotoon 
 
”Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu:” 
 
 
Hallituksen perustelut: Kts. ylempi 
 
 
 


