
Kuvaus siitä, miksi ja miten sääntöjä muutettiin 
 

1 § 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia 

 

2 § 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia 

 

3 § 

 

Uusissa säännöissä aiempi 3 § ja 4 § on yhdistetty yhdeksi pykäläksi, jotta piirien 

mallisäännöt ja liiton säännöt ovat asioiden käsittelyjärjestykseltään tältä osin 

yhdenmukaiset. 

Lisäksi pykälään on lisätty mahdollisuus harjoittaa kirjoihin liittyvän toiminnan lisäksi 

muutakin liiton tarkoitukseen sopivaa toimintaa. 

 

4 § (aiempi 5 §) 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia. Kannatusjäseniä koskeva osuus on lisäksi muutettu 

vastaamaan paremmin viimeisen 20 vuoden tilannetta. 

 

5 § (aiempi 6 §) 

 

Ei muutoksia 

 

6 § (aiempi 7 §) 

 

Ei muutoksia 

 

7 § (aiempi 8 §) 

 

Muutettu aikaraja 15 pv. huhtikuuta >>> huhtikuun loppu. 

 

8 § (aiempi 9 §) 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia 

 

9 § (aiempi 10 §) 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia. Lisätty kappale, jossa mahdollistetaan etäyhteydellä 

osallistuminen, liittohallituksen niin päättäessä. Lisäksi siirretty jäsenyhteisöjen lähettämien 

esitysten takarajaa 31.3. >>> 30.4. 

 

10 § (aiempi 11 §) 

 



Kieliasuun liittyviä korjauksia. Lisätty kaikkien Kansanlähetyksen työntekijöiden puheoikeus 

itse sääntöihin. Muutettu liittokokouksen edustajien määräytymisperustetta, siten että a) 

kokouksen edustajien määrä säilyy suunnilleen nykyisenä ja b) piirit ovat samanarvoisessa 

asemassa toisiinsa nähden, eli jokaisella piirillä on yhtä monta edustajaa. 

Lisätty lause: Liittokokousedustajaksi ei voida valita liiton työntekijää. 

 

11 § (aiempi 12 §) 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia. Siirretty kehittämissuunnitelma muihin asioihin, koska sitä ei 

ole pitkään aikaan esitetty. Poistettu asioista piirin yhdistymiseen liittyvä pykälä, koska 

yhdistyslainsäädännön mukaan itsenäiset yhdistykset eivät yhdisty, vaan toinen purkautuu 

ja toinen laajentaa toiminta-aluettaan. Koska liiton jäsenten hyväksyminen ja erottaminen 

säilyy liittokokouksen asiana, ei liitonjäsenyyden määrittämisessä tosiasiallisesti tapahdu 

merkittävää muutosta. 

Poistettu säännöistä kohta pysyvien lähetyskenttien avaamisesta ja sulkemisesta. Ajatus 

pysyvistä lähetyskentistä on liikkeen alkuajoilta, eikä se vastaa enää tämän päivän 

toimintaympäristöä. Tänä päivänä työ rakentuu enemmän työmuotojen kuin tiettyjen 

pysyvien maiden pohjalle. Tosiasiallisesti liitosta ei edes löydy ajan tasalla olevaa listaa 

pysyvistä lähetyskentistä. Pysyviä lähetyskenttiä ei ole myöskään aikoihin käsitelty 

liittokokouksessa. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että liikkeemme on tehnyt työtä alusta 

lähtien tietyissä maissa, jotka ovat edelleen työssämme keskeisiä. 

 

12 § (aiempi 13 §) 

 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia ja tarkennuksia. 

 

13 § (aiempi 14 §) 

 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia. Muutettu sääntöjen osalta pääsihteeri-nimike 

ajattomammaksi toiminnanjohtaja-nimikkeeksi. Nykyisellään toiminnanjohtajasta on 

kuitenkin tarkoitus jatkaa lähetysjohtaja-tittelin käyttöä. 

Lisätty hallituksen erityisiin tehtäviin: hyväksyä liiton hallintosääntö 

Tarkennettu seuraavaa ilmausta lihavoidulla osuudella: ottaa ja vapauttaa johtoryhmän 

jäsenet ja muut liiton työntekijät hallintosäännön määräämällä tavalla. 

 Tarkennettu seuraavaa ilmausta lihavoidulla osuudella: hyväksyä ja vapauttaa 

tehtävistään piirijäsenten esityksestä niiden opetus- ja julistustyöntekijät sekä johtavassa 

asemassa olevat työntekijät 

 

 

 

14 § (aiempi 15 §) 

 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia 



 

 

15 § (aiempi 16 §) 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia. Muutettu tilinpäätöksen takaraja 31.3. >>> 15.4. sekä 

tilintarkastajien lausunnon takaraja 15.5. >>> 15.6. 

 

16 § (aiempi 17 §) 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia. Muutettu raporttien lähettämisen takaraja 15.4. >>> 30.4. 

Lisäksi muutettu säännöt vastaamaan yhdistyslakia piiriyhdistyksien olemassaoloa koskevia 

muutoksia koskien. 

 

17 § (aiempi 18 §) 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia 

 

18 § (aiempi 19 §) 

 

Kieliasuun liittyviä korjauksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


