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Piiri 20 sääntöuudistus, PRH:n ennakkohyväksyntä saatu, muutokset:

• Kohta 1 : ..Zonta International Piiri 20 ry:n (poist.toimintaa) toiminta jakautuu 
kahdeksaan (8) maantieteellisesti jaettuun Alueeseen (poist. ..toteutetaan kuudella 
maantieteellisesti jaetulla alueella). Alueiden maantieteellisistä rajoista päättää 
piirihallitus. Päätös edellyttää niiden kerhojen enemmistön hyväksyntää, joita 
aluejako koskee.

• Kohta 3 : ..keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä (poist. harjoittaa) julkaisee
alaansa liittyvää (poist. julkaisutoimintaa) materiaalia (poist. tietoa). 

• Kohta 4 : Yhdistyksen jäseniä (poist. ..ksi voivat liittyä) ovat Suomessa ja 
Virossa….  (Poist. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös yksityinen henkilö, joka on 
valittu yhdistyksen kokouksessa hallituksen jäseneksi. Jäsenen hyväksyy 
hallitus).Piiri on rekisteröity yhdistys, jolla ei ole henkilöjäseniä. Yhdistys eli Piiri 
muodostuu kerhoista. (Poist. ..joiden jäsenet ovat kerhojen kautta piirin jäseniä.)

• Kohta 5 : Jäsen- ja kongressirahastomaksun suuruuden vahvistaminen seuraavalle
1.6. alkavalle (poist. alkaneelle) toiminta- ja tilikaudelle.

• Kohta 5 : Poist. Henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

• Kohta 5 : ..Kokouskutsu on toimitettava…kirjeitse tai (pois. sähköpostitse) 
sähköisesti kullekin jäsenelle.

• Kohta 5 : Ylimääräinen kokous pidetään, kun.. Yksi kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen (poist. äänioikeutetuista) jäsenistä sitä pyytää..



• Kohta 5 : Kokouksessa äänivaltaisia jäseniä ovat kerhojen valitsemat edustajat 
delegaatit (poist. jotka käyttävät äänivaltaansa edustajansa välityksellä) sekä (poist. 
yhdistyksen 4 pykälän mukaan kuuluvat henkilöjäsenet) vaaleilla valitut yhdistyksen 
hallituksen (poist. varsinaiset) jäsenet seuraavin Bylawseissa tai lainsäädännössä 
(sis. Yhdistyslain) mainituin poikkeuksin:

Piirihallituksen jäsenet tai heidän varajäsenensä eivät saa äänestää seuraavissa 
asioissa:

- tilinpäätösasiakirjojen hyväksyminen

- tuloksen käyttö tai tappion kattaminen

- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja tilivelvolliselle

- itseään tai hallitusta koskevissa asioissa jäljempänä mainituin poikkeuksin

- aluejohtajien ja vara-aluejohtajien vaalissa

- toiminnantarkastajien vaalissa

(Poist. Piirihallituksen jäsenet saavat sen sijaan äänestää Governorin, Lt. 
Governorin, rahastonhoitajan tai vararahastonhoitajan vaaleissa.)

Kohta 5 : ….Poist. Henkilöjäsenillä on yksi ääni.



• Kohta 5 : Postiäänestys voi tapahtua (poist. maapostin ja/tai sähköpostin avulla) 

postitse tai sähköisesti. Äänestystä varten hallitus toimittaa kullekin piirin kerholle 

(poist. ..ja piirin henkilöjäsenelle) kirjallisen…

• Kohta 6 : Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat…puheenjohtaja 

(Governor), (poist. ..aluejohtajat (Area Director)), varapuheenjohtaja (Lieutnant

Governor), sekä rahastonhoitaja (Treasurer) sekä kahdeksan aluejohtajaa (Area 

Directors), jotka ovat piirihallituksen varsinaisia jäseniä. Lisäksi valitaan 

varajäsenet, joista yksi on vararahastonhoitaja ja alueiden määrää vastaava 

määrä vara-aluejohtajia (Vice Area Director)….

• Hallitus kokoontuu…tai vähintään (poist. kolme (3)) puolet hallituksen 

jäsenistä….

• Kohta 10 : Yhdistyksen toiminnassa..siltä osin (poist.kuin ne eivät ole ristiriidassa 

Suomen lainsäädännön kanssa sekä yhdistyslain säännöksiä.) kun ne eivät ole 

ristiriidassa Suomen yhdistyslain tai muun suomalaisen lainsäädännön kanssa.



KIITOKSET kaikille työhön 

osallistuneille!


