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Esityksessä käydään läpi seuran vuosikokoukselle 2022 esitettävät 
sääntömuutokset kohta kohdalta.

Voimassa olevat säännöt esitetään ensin kursiivilla, vuosikokoukselle 
ehdotettava uusi muotoilu esitetään ilman tehosteita. 

Ehdotettavan sääntömuutoksen numero on kirjattu esitettyjen 
muutosten perään: 

”Esitetyt muutokset 1–3: …”

Vuosikokous päättää kustakin esitetystä muutoksesta erikseen, jotta 
koko esitystä ei tarvitse palauttaa valmisteluun.
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Voimassa olevat säännöt: 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1§

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on 
Helsingin kaupunki. Seuran toiminta-alue on koko Suomi. Tästä yhdistyksestä käytetään 
näissä säännöissä nimitystä Seura. Seuran ruotsinkielinen nimi on Samfundet för 
Ämnesdidaktisk Forskning i Finland ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää 
epävirallista englanninkielistänimeä Finnish Research Association for Subject Didactics.

Esitetään: 

Ei muutoksia. 
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Voimassa olevat säännöt: 

2§

Seuran tarkoituksena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua 
alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tätä varten Seura tukee alan tutkimusta 
harjoittavia yksityisiä henkilöitä, tutkimusryhmiä ja organisaatioita antamalla tutkimus- ja matka-apurahoja, 
kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäseniään. Seura edistää näiden toimijoiden välistä yhteistoimintaa, pitää 
yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja laitoksiin, harjoittaa Seura harjoittaa kustannus- ja 
julkaisutoimintaa. Tutkimusseura voi antaa lausuntoja sekä järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, joissa on 
tieteellisiä esitelmiä. Seura vastaa Ainedidaktiikan tutkimuspäivien (Ainedidaktinen symposium) järjestämisestä 
yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa.

Esitetään: 

Seuran tehtävä on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua ja 
tarjota foorumi alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tätä varten Seura harjoittaa 
kustannus- ja julkaisutoimintaa ja vastaa Ainedidaktiikan tutkimuspäivien (Ainedidaktinen symposium) 
järjestämisestä yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Lisäksi seura voi antaa lausuntoja sekä järjestää 
kokouksia ja muita tilaisuuksia, joissa on tieteellisiä esitelmiä. Näiden lisäksi Seura tukee alan tutkimusta 
harjoittavia yksityisiä henkilöitä, tutkimusryhmiä ja organisaatioita myöntämällä tutkimus- ja matka-apurahoja, 
kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen. Seura edistää näiden toimijoiden välistä yhteistyötä, pitää 
yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja laitoksiin.  
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Esitetyt muutokset 1–3
Muutosesitys 1: Vaihdetaan sana 2§:ssä ‘tarkoitus’ sanaan ‘tehtävä’, jolloin seuran hallituksen 
on helpompi perustaa päätöksentekoaan siihen, mikä on seuran ensisijainen tehtävä.

Muutosesitys 2: Lisätään 2§:ssä sanat ‘ja tarjota foorumi’ seuran ydintoimintojen kuvaukseen.

Muutosesitys 3: Järjestetään 2§:ssä päätoimintamuotojen kuvaus niin, että kustannus- ja 
julkaisutoiminta sekä ainedidaktinen symposium mainitaan ensin. Ehdotetaan: "Tätä varten 
Seura harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa ja vastaa Ainedidaktiikan tutkimuspäivien 
(Ainedidaktinen symposium) järjestämisestä yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. 
Lisäksi seura voi antaa lausuntoja sekä järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, joissa on 
tieteellisiä esitelmiä.."
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Esitetyt muutokset 4–6
Muutosesitys 4: Vaihdetaan 2§:ssä sana ‘antaa’ tilalle ‘myöntää’ puhuttaessa seuran 
apurahoista: seura ei anna rahoja vaan niitä haetaan ja niiden myöntämisestä päätetään.

Muutosesitys 5: Vaihdetaan 2§:ssä sana "yhteistoiminta" muotoon "yhteistyö", jotta vältytään 
yt-neuvotteluun liittyviltä mielleyhtymiltä.

Muutosesitys 6: Yhtenäistetään 2§:ssä ilmaisut huolehtimalla, että säännöissä viitataan 
Suomen ainedidaktiseen tutkimusseuraan sanalla ‘seura’. 
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Voimassa olevat säännöt: 
Jäsenet 3§

Seuran jäsenistön muodostavat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja opiskelijajäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi hallitus (ks. 6 §) 
voi anomuksesta ottaa sitä haluavan henkilön, joka on harjoittanut ainedidaktiikan tutkimusta, taikka on julkaisuillaan tahi 
toiminnallaan edistänyt Seuran tarkoitusperiä. 

Opiskelijajäseneksi voidaan ottaa alan opintoja suorittava henkilö. Kunniajäseneksi Seuran vuosikokous voi kutsua Seuran 
hallituksen esityksestä ansioituneen koti- tai ulkomaisen ainedidaktiikan tutkijan. Seuran kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä 
yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Esitetään: 

Seuran jäsenistön muodostavat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatusjäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi 
hallitus (ks. 6 §) voi anomuksesta hyväksyä henkilöt, jotka hyväksyvät ja kannattavat seuran tarkoitusperiä ja maksavat 
vuotuisen jäsenmaksulaskun.

Opiskelijajäseneksi voidaan ottaa alan opintoja suorittava henkilö (sis. perustutkinto-opiskelijat ja jatkotutkinto-opintoja 
suorittavat). Kunniajäseneksi Seuran vuosikokous voi kutsua Seuran hallituksen esityksestä ansioituneen koti- tai ulkomaisen 
ainedidaktiikan tutkijan. Seuran kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka 
haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, muttei äänioikeutta seuran 
vuosikokouksessa.
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Esitetyt muutokset 7–10
Muutosesitys 7: Lisätään 3§:ssä jäsentyyppien listaan maininta kannatusjäsenistä, sillä tämä maininta 
puuttuu nykyisestä muotoilusta. 

Muutosesitys 8: Jäsenten hyväksymisprosessia helpotetaan 3§:ssä:  
Seuran jäseniksi toivotaan laajemmin ainedidaktiikan parissa toimivia ja aiheesta kiinnostuneita 
henkilöitä. Tämän vuoksi jäsenyyden ei haluta riippuvan alan siitä, onko julkaissut ainedidaktiikkaan 
liittyvää tutkimusta. Ehdotetaan: "Seuran jäseniksi hyväksytään henkilöt, jotka hyväksyvät ja kannattavat 
seuran tarkoitusperiä ja maksavat vuotuisen jäsenmaksulaskun."

Muutosesitys 9: Opiskelijajäsenyys täsmennetään 3§:ssä tarkoittamaan perus- tai jatkotutkinto-opintoja.

Muutosesitys 10: Lisätään maininta 3§:ään, että kannatusjäsenillä on seuran vuosikokouksessa 
läsnäolo-oikeus ja puheoikeus muttei äänioikeutta.
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Voimassa olevat säännöt: 

4§

Varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet sekä kannatusjäsenet suorittavat Seuran vuosikokouksen kalenterivuodeksi 
kerrallaan määräämän jäsenmaksun. Seuran vuosikokous voi päättää jäsenmaksun suuruudesta  seuraavalle 
kalenterivuodelle. Jäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruiseksi eri jäsenryhmille. Kunniajäsenilta ei peritä 
jäsenmaksua. 

Esitetään: 

Varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet sekä kannatusjäsenet suorittavat Seuran jäsenmaksun vuosittain. Seuran 
vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle. Jäsenmaksu voidaan määrätä 
erisuuruiseksi eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  
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Esitetyt muutokset: 11 
Muutosesitys 11: Selvennetään 4§:ssä, että vuosikokous määrää jäsenmaksun 
seuraavalle vuodelle. Jos päätettäisiin jäsenmaksujen suuruudesta kuluvalle vuodelle, 
voisi syntyä tilanne, jossa rahastonhoitaja tai sihteeri joutuu vuosikokouksen käynnissä 
ollessa laskemaan talousarvion uudelleen. 
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Voimassa olevat säännöt: 

5§

Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta 
yhdistyksen kokouksessa kokouspöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinainen jäsen tai opiskelijajäsen, joka kahtena 
peräkkäisenä vuonna ei ole maksanut vuosimaksua, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi Seurasta.

Esitetään:

Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta 
yhdistyksen kokouksessa kokouspöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinainen jäsen tai opiskelijajäsen, joka kahtena 
peräkkäisenä vuonna ei ole maksanut vuosimaksua vuoden loppuun mennessä, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä 
eronneeksi Seurasta.
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Esitetyt muutokset: 12
Muutosesitys 12: 5§:ssä koskien jäsenen eroamista täsmennetään, mihin mennessä jäsenmaksu on oltava 
maksettuna. Ehdotetaan: “Varsinainen jäsen tai opiskelijajäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuonna ei ole maksanut 
vuosimaksua vuoden loppuun mennessä, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi Seurasta.” 
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Voimassa olevat säännöt: 

Hallinto 6§

Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla Seuran hallitus. Hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä, jotka keskuudestaan valitsevat Seuran toimihenkilöt. Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan 
toimikaudeksi, joka on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenenä voi toimia korkeintaan kolme (3) peräkkäistä toimikautta. Puolet hallituksesta 
on kerrallaan erovuorossa vuosittain. Erovuoroisuus määräytyy ensimmäisellä kerralla arvalla tai vapaaehtoisesti. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu myös, jos puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 
kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus valmistelee Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat, huolehtii niissä tehtyjen päätösten 
toimeenpanemisesta ja vastaa Seuran taloudesta. Hallituksen kokouksiin voi hallituksen yksimielisellä päätöksellä osallistua 
sähköisesti esimerkiksi videoneuvotteluna tai muulla vastaavalla tavalla.

Esitetään:

Seuran asioita hoitaa Seuran hallitus. Hallituksen toimintaa ohjaavat Yhdistyslaki ja siihen pohjautuvat Seuran säännöt. Hallituksen 
muodostavat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–12 jäsentä, jotka keskuudestaan valitsevat Seuran varapuheenjohtajan ja 
joko keskuudestaan tai tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta kutsuvat Seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan toimikaudeksi, joka on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenenä voi toimia korkeintaan 
kolme (3) peräkkäistä toimikautta. Puolet hallituksesta on kerrallaan erovuorossa vuosittain. Erovuoroisuus määräytyy ensimmäisellä 
kerralla arvalla tai vapaaehtoisesti. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 
Hallitus kokoontuu myös, jos puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus valmistelee Seuran 
kokouksissa käsiteltävät asiat, huolehtii niissä tehtyjen päätösten toimeenpanemisesta ja vastaa Seuran taloudesta. Hallituksen 
kokouksiin voi hallituksen yksimielisellä päätöksellä osallistua sähköisesti esimerkiksi videoneuvotteluna tai muulla vastaavalla tavalla.
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Esitetyt muutokset: 13–15 
Muutosesitys 13: Ehdotetaan 6§:een lisäystä, joka täsmentää, että seuran toimintaa ohjaavat Yhdistyslaki 
ja seuran säännöt, jotka pohjaavat tähän lakiin.

Muutosesitys 14: Lisätään 6§:een maininta varapuheenjohtajan valinnasta.

Muutosesitys 15: Lisätään 6§:een maininta, että hallitus voi tarvittaessa kutsua ulkopuoleltaan “sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.” Lisäystä ehdotetaan, jotta vaihtuvilla hallituksilla on 
enemmän toimintamahdollisuuksia. Tätä mahdollisuutta ei ole pakko käyttää. Vaihtuvissa 
hallituskokoonpanoissa on kuitenkin mielekästä, että joku hallituksen ulkopuolinen henkilö voidaan kutsua 
toimimaan jossakin roolissa ilman, että sitoutuu muutoin seuran toimintasuunnitelman toteuttamiseen.  

Hallituksen ulkopuolisille toimijoille tarjottava korvaus työpanoksesta voidaan huomioida esimerkiksi 
lahjakortein. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen kuitenkin edellyttää, että hallitus on esittänyt 
vuosikokoukselle talousarviossaan tällaisille henkilölle esitettävän lahjakortin tai muun korvauksen 
euromääräisen suuruuden, sääntöjen päivittäminen yksin ei siis tätä vielä mahdollista.
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Voimassa olevat säännöt: 

7§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksinään. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden valitsemalleen hallituksen 
jäsenelle.

8§

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja johtaa puhetta Seuran kokouksissa, lukuun 
ottamatta vuosikokousta ja mahdollista ylimääräistä kokousta (ks. 11 §) Hallitus sopii keskenään 
toimihenkilöiden työnjaosta ottaen huomioon yhdistyslain asettamat vaatimukset.

Tilit 9§

Seuran tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja esitetään hyväksyttäväksi vuosikokouksessa. 

Hallituksen tulee jättää tarvittavat tiedot yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta tammikuun puoliväliin mennessä 
toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa lausuntonsa ja jättää se hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen 
vuosikokousta.

Esitetään: 

Ei muutoksia. 



16  

Voimassa olevat säännöt:

Kokoukset 10§

Seuran kokouksissa on kaikilla jäsenillä puhevalta. Päätäntävalta on varsinaisilla jäsenillä. Kokouskutsu toimitetaan 
kirjeitse Seuran jäsenille ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa Seuralle tai 
julkaistaan Seuran kotisivuilla ja kaikissa tapauksissa vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Kutsuttaessa 
kokoukseen, jossa käsitellään yhdistyslain (503/89) 24 pykälässä mainittuja asioita, on siitä kutsussa erikseen 
mainittava. Kokouksen pöytäkirja tarkistetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa tai muulla yhdistyslain 
edellyttämällä tavalla. 

Esitetään: 

Seuran kokouksissa on kaikilla jäsenillä puhevalta. Päätäntävalta on jäsenillä, poislukien kannatusjäsenet. Kokouskutsu 
toimitetaan sähköpostitse Seuran jäsenille ja julkaistaan Seuran kotisivuilla vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta. Kutsuttaessa kokoukseen, jossa käsitellään Yhdistyslain (503/89) 23. pykälässä mainittuja asioita, on siitä 
kutsussa erikseen mainittava. Kokouksen pöytäkirja tarkistetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa tai muulla 
yhdistyslain edellyttämällä tavalla.
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Esitetyt muutokset: 16–18
Muutosesitys 16: Täsmennetään 10§:een, että seuran kokouksissa jäsenillä on “päätäntä- ja äänivalta on 
varsinaisilla jäsenillä poislukien kannatusjäsenet”, siis mukaanlukien opiskelijajäsenet. 

Muutosesitys 17: Täsmennetään 10§:een, että seuran vuosikokouskutsu toimitetaan sähköpostitse, ei 
enää kirjeitse, ja julkaistaan seuran verkkosivuilla seitsemän päivää ennen vuosikokousta. 

Muutosesitys 18: Korjataan 10§:een viittaus Yhdistyslain pykälään 23 (ei 24).
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Voimassa olevat säännöt: 

11 §

Seuran vuosikokous pidetään Ainedidaktiikan tutkimuspäivien yhteydessä kunkin kalenterivuoden 
helmikuun loppuun mennessä ja siinä esitetään edellisen vuoden toimintakertomus; esitetään edellisen 
vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto yhdistyksen toiminnasta, taloudenhoidosta ja 
tileistä; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille sekä suoritetaan hallituksen sekä toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä 
vaalit. Lisäksi päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta; vahvistetaan jäsenmaksujen 
suuruudet ja hyväksytään talousarvio.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos 
vähintään 1/10 Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle 10. pykälässä mainitulla tavalla, vähintään 14 päivää ennen 
kokousta. 

Esitetään:

> >
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Esitetään: 

11 §

Seuran vuosikokous pidetään Ainedidaktiikan tutkimuspäivien yhteydessä tai tarvittaessa erillisenä tilaisuutena kunkin kalenterivuoden 
helmikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja silloin, kun puheenjohtaja on erovuorossa

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään 1/10 Seuran 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle 10. pykälässä 
mainitulla tavalla, vähintään 14 päivää ennen kokousta. Seuran hallituksen päätöksestä seuran vuosikokous ja ylimääräinen kokous 
voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
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Esitetyt muutokset: 19–21 
Muutosesitys 19: Täsmennetään 11§:een, että vuosikokous järjestetään “tarvittaessa erillisenä 
tilaisuutena” siksi, että NOFA-konferenssivuosina Ainedidaktiikan tutkimuspäiviä ei järjestetä helmikuussa. 

Muutosesitys 20: Muutetaan 11§:een vuosikokouksen esityslistan esitystapa tekstikappaleesta 
numeroiduksi listaksi, joka on helpompi lukea. 

Muutosesitys 21: Lisätään 11§:een maininta, että vuosikokous voidaan jatkossa järjestää myös 
etäyhteyksin, jotta helpotetaan jäsenten osallistumista vuosikokoukseen paikasta riippumatta ja 
mahdollistetaan näin seuran toimintakyvyn ylläpito. 
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Voimassa olevat säännöt: 

12§

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni tai vaalin ollessa kysymyksessä arpa. Vaaliäänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. 

Esitetään:

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni tai vaalin ollessa kysymyksessä arpa. Vaaliäänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Mikäli 

seuran vuosikokous tai ylimääräinen kokous järjestetään tietoliikenneyhteyden avulla, äänestykset 

voidaan suorittaa äänestyssovelluksella. 
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Esitetyt muutokset: 
Muutosesitys 22: Lisätään 12§:een maininta, että jos vuosikokous kokoontuu 
etäyhteyksin, myös äänestäminen tapahtuu äänestyssovelluksella. 
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Voimassa olevat säännöt: 

Erityissäännöksiä 

13§

Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä.

14§

Seuran sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on jätettävä kirjallisena hallitukselle, jonka tulee esitellä asia 

seuraavalle vuosikokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle.

Muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan, että sitä puoltaa vähintään 3/4 tässä kokouksessa annetuista 

äänistä.

Esitetään: 

Ei muutoksia. 
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Voimassa olevat säännöt: 

15§

Päätös Seuran purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin päätös sääntöjen muuttamisesta, mutta sen 

voimaan tuleminen edellyttää, että esitys varsinaisen kokouksen lisäksi hyväksytään myös toisessa, siitä 

vähintään kahden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa. Jos Seura puretaan, sen omaisuus käytetään 

sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi Seura on toiminut, ja tavalla, josta Seuran jälkimmäinen purkautumisesta 

päättävä kokous päättää.

16§
Seura pitää jäsenistään jäsenrekisteriä.

Jäsenrekisteri ei ole julkinen. Jäsen vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta. 

Jäsenellä on oikeus tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista niissä olevat virheelliset merkinnät.

Esitetään: 

Ei muutoksia. 
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Esityksiin liittyvät huomiot pyydetään lähettämään seuran 
sihteerille

sihteeri (ät) ainedidaktiikka.fi

9.2.2022 klo 23.59 mennessä. Vuosikokous päättää 
kustakin esitetystä muutoksesta erikseen, jotta koko 
esitystä ei tarvitse palauttaa valmisteluun. 
Vuosikokouksessa keskustellaan esityksestä, mutta 
toivomme mahdollisimman monia huomioita etukäteen 
hyvän ajankäytön mahdollistamiseksi.    


