
Suomen Meniere-liiton 
sääntöjen keskeiset
muutosehdotukset

Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksen
muutoskehotus helmikuussa 2022 huomioitu



Yleistä

• Pääsääntöisesti säännöt pysyvät ennallaan paitsi:

• Liiton uusi nimi on Huimaus- ja Meniere-liitto – Yrsel- och Meniere-förbundet

Jotta Menieren tauti ei jäisi muiden sisäkorvaperäisten tautien varjoon on kautta
linjan kirjoitettu Menieren tautia ja muita sisäkorvaperäisiä tauteja sairastavat

• Lisätty vertaistuki

• Lisätty hybridi- ja etäkokousten mahdollisuus

• Lisätty keskitetty jäsenrekisteri

• Lisätty EU:n tietosuoja-asetus GDPR

• Rahastonhoitaja -> Taloudenhoitaja



1§ Liiton nimi, kotikunta ja toimialue

• Uusi nimi 

Huimaus- ja Meniere-liitto ry Yrsel- och Meniere-förbundet rf

Perustelut:

1. Sisäkorvaperäisestä huimauksesta kärsiviä on Suomessa moninkertainen määrä 
verrattuna Menieren tautia sairastaviin. Siksi on luonnollista laittaa huimaus-sana
ensin.

2. Menieren tautia sairastavilla on usein esim. asentohuimausta tai muita
huimaussairauksia.

3. Internetin hakukoneita ajatellen on suositeltavaa laittaa suomenkielinen sana ensin. 

Lisätty sanat ”Toimialueena koko maa”, koska nimestä jätetty ”Suomen” pois.



2§ Tarkoitus ja 3§ Toiminnan laatu

Jotta Menieren tauti ei jäisi muiden sisäkorvaperäisten tautien varjoon
on 2§ ja 3§:ssä kautta linjan kirjoitettu

Menieren tautia ja muita sisäkorvaperäisiä tauteja sairastavat

Lisätty vertaistuki



5§ Jäsenet

• Nykyinen organisaatiorakenne jäsenyhdistykset ja henkilöjäsenet
säilyy.

• Lisätty kappale keskitetystä jäsenrekisteristä, jota liitto ylläpitää.

• Lisätty kappale EU:n tietosuoja-asetuksesta ja sen edellyttämästä
GDPR-asiakirja

• Lisätty jäsenyhdistyksille tuotettavat jäsenrekisteripalvelut
(erityyppiset jäsenluettelot vuodenvaihteessa) 



6§ Jäsenmaksut

• Todettu, että jäsenyhdistykset maksavat liitolle liittokokouksen
määräämän vuosimaksun jokaisesta jäsenestä.

• Liitto päättää miten vuosimaksu laskutetaan hyödyntämällä
keskitettyä jäsenrekisteriä



7§ Eroaminen ja erottaminen

PRH:n vaatimukset:

• Eroamisesta ei voi ilmoittaa jäsenrekisterin hoitajalle, vain
hallitukselle tai puheenjohtajalle

• Jos jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta, liitto katsoo hänen
eronneensa (ei voi käyttää sanaa toteaa eronneen)

Yhdistyslain käsite



9§-10§

• Pykälät siirretty ennen liittohallitusta koskevia pykäliä

• Mainitaan erikseen varsinainen ja ylimääräinen liittokokous

• Varaudutaan osallistumiseen tietoliikenneyhteyksien tai muun 
teknisen apuvälineen avulla (nk. hybridi- tai etäkokoukset)

• Kokouksiin ei voi osallistua postitse, koska olisi liian hankalaa

• Lisätty liittokokouksen järjestäytymiskohta

• Poistettu kielto valita hallituksen jäsen 3 v. pidemmäksi ajaksi



11§ Äänivaltaisuus ja päätöksenteko

• Lisätty, että jäsenyhdistyksillä on liittokokouksessa niin monta ääntä
kuin on edellisvuonna maksaneita varsinaisia jäseniä.



13§- 14§ Hallitus ja hallituksen
koollekutsuminen ja tehtävät
• Rahastonhoitajan tilalle taloudenhoitaja

• Taloudenhoitajan tehtäviä voidaan tarvittaessa soveltuvin osin
ulkoistaa

• Varaudutaan osallistumiseen tietoliikenneyhteyksien tai muun 
teknisen apuvälineen avulla (nk. hybridi- tai etäkokoukset).



Työvaliokunta ja muut valiokunnat

Koko pykälä poistettu tarpeettomana



15§ Nimenkirjoittajat

• Hallitustyöskentelyn helpottamiseksi on lisätty, että hallitus voi 
valtuuttaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan, 
toiminnanjohtajan tai ulkopuolisen nimetyn henkilön toimimaan yksin 
nimenkirjoittajana

PRH ilmoitti, ettei voida rajata ajallisesti tai tiettyyn tehtävään.



18§ Sääntöjen muuttaminen

• Nykyisissä säännöissä on määräenemmistövaatimus 3/4, jolloin
pienehkö vähemmistö (25 %) osallistujista voi estää muutoksen

• Ehdotus on, että määräenemmistönä riittäisi 2/3



Lisätietoja antaa

Lars-Runar Knuts 

pj@suomenmeniereliitto.fi

Puh 044 9765320

mailto:pj@suomenmeniereliitto.fi











