
Sääntöuudistus 
Jyväskylä liittokokous 2018



Piirin mallisäännöt

2 §

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on 
eläkeläisten ja eläketurvaa 
tarvitsevien henkisten ja 
aineellisten etujen valvominen 
sekä heidän sosiaalisen 
turvallisuutensa ja 
hyvinvointinsa edistäminen.

2 §

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on 
eläkeläisten ja eläketurvaa 
tarvitsevien henkisten ja 
aineellisten etujen ja 
oikeuksien valvominen sekä 
heidän sosiaalisen 
turvallisuutensa ja 
hyvinvointinsa edistäminen.



Piirin mallisäännöt

5 §

Piirin jäsenet 

Liittyminen jäseneksi 

5 §

Piirin jäsenet 

Liittyminen jäseneksi 

Piirien ja yhdistysten aloitteet 
piirien rajojen muuttamiseksi on 
asianomaisessa järjestyksessä 
esitettävä liittohallituksen 
käsiteltäviksi. 



Piirin mallisäännöt

7 §

Piirikokous 

Piirikokouksen kokouskutsu 

Piiri kutsutaan koolle kirjeellä tai 
sähköpostilla, joka on lähetetty 
jäsenille vähintään 14 päivää 
ennen kokousta. Kokouskutsussa 
on otettava huomioon yhdistyslain 
määräykset. Muut tiedonannot 
piirin jäsenille toimitetaan kirjeellä, 
sähköpostilla tai lehti-
ilmoituksella. 

7 §

Piirikokous

Piirikokouksen kokouskutsu 

Piiri kutsutaan koolle kirjeellä tai 
sähköpostilla, joka on lähetetty 
jäsenille vähintään 14 päivää 
ennen kokousta. Kokouskutsussa 
on otettava huomioon yhdistyslain 
määräykset. Muut tiedonannot 
piirin jäsenille toimitetaan kirjeellä, 
sähköisesti tai lehti-ilmoituksella. 



Piirin mallisäännöt

7 §

Piirikokous 

Piirikokouksen kokouskutsu 

7 §

Piirikokous 

Piirikokouksen kokouskutsu 

Piirin kokouksiin voidaan 
osallistua hallituksen niin 
päättäessä myös reaaliaikaisen 
tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana. 
Etäosallistumismahdollisuudesta 
ja etäosallistumisen tavasta on 
mainittava kokouskutsussa 



Piirin mallisäännöt

8 §

Piirikokouksen tehtävät 

Kevätkokous 

8 §

Piirikokouksen tehtävät 

Kevätkokous 

6. Valitaan ehdokkaat ja 
varaehdokkaat liittovaltuustoon 
Eläkeliiton sääntöjen mukaisesti 
huomioon ottaen molemmat 
sukupuolet. (Siirretään 
syyskokouksen esityslistalle, 
asiakohta 9) 



Piirin mallisäännöt

8 §

Piirikokouksen tehtävät 

Kevätkokous 

8. Päätetään julkilausumasta

8 §

Piirikokouksen tehtävät 

Kevätkokous 

8. Päätetään kannanotosta



Piirin mallisäännöt

16 §

Piirin purkaminen 

Piirin purkamista koskevan päätöksen 
tekemiseen vaaditaan, että päätöstä on 
kahdessa perättäisessä, vähintään 
kolmen viikon väliajoin pidetyssä 
piirikokouksessa kannattanut vähintään 
neljä viidesosaa (4/5) annetuista 
äänistä. 

Piirin purkautuessa luovutetaan sen 
varat piirin viimeisessä kokouksessa 
tehdyn päätöksen mukaisesti 
vanhustenhuollon tukemiseen tavalla, 
joka mahdollisimman läheisesti vastaa 
piirin tarkoitusperiä 

16 §

Piirin purkaminen 

Piirin purkamista koskevan päätöksen 
tekemiseen vaaditaan, että päätöstä on 
kahdessa perättäisessä, vähintään 
kolmen viikon väliajoin pidetyssä 
piirikokouksessa kannattanut vähintään 
neljä viidesosaa (4/5) annetuista 
äänistä. 

Piirin purkautuessa luovutetaan sen 
varat piirin viimeisessä kokouksessa 
tehdyn päätöksen mukaisesti 
Eläkeliitolle


