Turun Eurooppanuoret ry
Yhdistyksen säännöt
1§

Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Turun Eurooppanuoret ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toimintaalueena on Turun seutu.
Yhdistyksen pöytäkirjakielenä voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kieltä. Yhdistyksen
tilaisuuksissa voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kieltä.
Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.
2§

Tarkoitus

Yhdistys toimii Eurooppanuoret ry:n (jäljempänä keskusliitto) sääntöjen mukaisena alueellisena
jäsenyhdistyksenä. Se käyttää toiminnassaan keskusliiton hyväksymiä mallisääntöjä.
Yhdistyksen tarkoituksena on:
– edistää myönteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen ja erityisesti Euroopan
unioniin ja sen kehittämiseen liittyvää kansalaiskeskustelua toiminta-alueensa nuorten
keskuudessa,
– syventää nuorten Eurooppa-tietoutta ja yhdentymisen aatteellisten, poliittisten ja
taloudellisten periaatteiden tuntemusta toiminta-alueellaan,
– toimia Eurooppa-asioissa jäsentensä yhdyssiteenä ja vaikutuskanavana paikallisesti,
– herättää toiminta-alueellaan nuorten mielenkiintoa Eurooppa-asioihin ja niihin
vaikuttamiseen, erityisesti Euroopan unionin parlamentin vaaleissa äänestämiseen,
sekä yhdistyksen periaatteisiin ja toimintaan,
– ottaa kantaa Eurooppa-asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita paikallisille ja muille
päättäjille sekä keskusliitolle ja
– toimia julkisena keskustelufoorumina Suomen Eurooppa-politiikkaa muotoiltaessa.
3§

Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
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järjestää kokouksia, seminaareja, keskustelu-, neuvottelu- ja kulttuuritilaisuuksia, juhlia ja
illanviettoja, jotka ovat avoimia myös yhdistykseen kuulumattomille kiinnostuneille
henkilöille,
harjoittaa tarkoitusperiään tukevaa julkaisutoimintaa,
järjestää jäsenilleen tutustumismatkoja,
tiedottaa toiminnastaan ja kannanotoistaan sekä rohkaisee jäseniään ja nuoria
laajemminkin osallistumaan Eurooppa-asioita koskevaan kansalaiskeskusteluun,
osallistuu Eurooppa-päivän viettoon,
toimii läheisessä yhteistyössä keskusliiton ja mahdollisuuksiensa mukaan Eurooppalainen
Suomi ry:n kanssa osallistumalla näiden kampanjoiden toteuttamiseen ja edistämällä
muutenkin näiden tavoitteita ja toimintaa,
hankkii uusia jäseniä itselleen ja Eurooppalaiselle Suomelle ja huolehtii jäsenyhteyksien
ylläpidosta ja
tekee yhteistyötä päättäjien, viranomaisten ja asiantuntijatahojen sekä muiden
samansuuntaisia tavoitteita ajavien järjestöjen ja liikkeiden kanssa.

Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi
ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä hakea avustuksia. Yhdistys voi asianomaisen luvan
saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.
4§

Jäsenet

Yhdistyksellä on henkilöjäseniä.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminta-alueella asuva tai sillä muutoin
toimiva alle 35-vuotias henkilö, joka hyväksyy nämä ja keskusliiton säännöt ja tarkoitusperät ja
täyttää sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteensa. Yhdistyksen henkilöjäseneksi hyväksyttävien tulee
lisäksi kuulua henkilöjäseninä keskusliittoon.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallitus pitää jäsenistä jäsenluetteloa
yhteistoiminnassa keskusliiton kanssa.
5§

Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
6§

Jäsenen erottaminen

Mikäli yhdistyksen jäsen ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä, jättää noudattamatta niitä
velvoitteita, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, toimii yhdistyksen peruslähtökohtia
vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa,
voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus varattuaan sitä
ennen asianomaiselle tilaisuuden selityksen antamiseen.
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Mikäli keskusliitto erottaa yhdistyksen jäsenen keskusliiton jäsenyydestä, on hallituksen
viipymättä erotettava jäsen myös yhdistyksestä.
Hallituksen on erotettava henkilöjäsenet, jotka eivät enää ikänsä puolesta täytä jäsenyyden
edellytyksiä.
7§

Jäsenmaksuvelvollisuus

Yhdistyksellä ei ole oikeutta periä jäsenmaksua. Yhdistyksen henkilöjäsen on velvollinen
maksamaan keskusliitolle keskusliiton liittokokouksen määräämän jäsenmaksun.

8§

Päätöksenteko yhdistyksessä

Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta kuuluu hallitukselle.
Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimii hallituksen
puheenjohtaja ja jäseninä tarpeellinen määrä hallituksen jäseniä. Hallitus määrää työvaliokunnan
tehtävistä hyväksymällään johtosäännöllä.
Päätökset yhdistyksen kokouksessa, hallituksessa ja työvaliokunnassa tehdään ehdottomalla
äänten enemmistöllä, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. Päätöksen tekeminen
työntekijän ottamisesta tai työntekijän erottamisesta, kiinteän omaisuuden hankkimisesta tai
luovuttamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta edellyttää lisäksi
keskusliiton hallituksen hyväksyntää.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenmaksuvelvoitteensa keskusliitolle kokouksen alkuun
mennessä suorittaneella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Lisäksi keskusliiton puheenjohtajalla,
hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
9§

Vuosikokous

Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä marras-joulukuussa. Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu joko postitse tai
sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta päättyneeltä tilikaudelta,
- edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätöksen
vahvistaminen,
- vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
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10 §

seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta päättäminen,
seuraavan vuoden talousarviosta päättäminen,
puheenjohtajan, 1-2 varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen 3-10 jäsenten valinta,
yhden (1) toiminnantarkastajan ja yhden (1) varatoiminnantarkastajan valinta ja
hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n
määräykset
Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen
ilmoittamansa asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on
kutsuttava koolle neljän viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle muutoin samoin kuin vuosikokous. Ylimääräisessä
kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle sekä ne hallituksen esittämät
asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
11 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksen yhdeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa ja 3-10 muuta
jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai tämän estyneenä jompikumpi
varapuheenjohtajista sekä he mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan
kutsusta, koollekutsujan katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
sitä koollekutsujalta kirjallisesti vaatii.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistykselle sihteerin ja taloudenhoitajan sekä
muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus valitsee tarvittaessa keskuudestaan työvaliokunnan ja
asettaa tarpeellisena pitämänsä työryhmät. Hallitus päättää toimikautensa alussa itse
koollekutsumistavoistaan.
12 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi mitä laissa ja muualla näissä säännöissä määrätään:
- suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa,
- kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset,
- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
- hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa yhteistoiminnassa keskusliiton kanssa
- ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin,
- pitää yhteyttä keskusliittoon ja
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13 §

huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta ja varainhoidosta
Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kukin yksin.
14 §

Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen laatima kertomus
yhdistyksen toiminnasta päättyneeltä tilikaudelta on annettava tarvittavine liitteineen
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan
tulee palauttaa asiakirjat sekä toimittaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

15 §

Hallituksen velvollisuus antaa keskusliitolle tietoja

Hallituksen tulee toimittaa keskusliiton hallitukselle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä
päättyneen tilikauden tilinpäätös ja hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta
päättyneeltä tilikaudelta. Hallituksen tulee ilmoittaa keskusliitolle hallituksen kokoonpano.
Keskusliiton hallituksen kehotuksesta hallituksen on annettava myös muita keskusliiton tai
yhdistyksen toimintaan vaikuttavia tietoja.
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16§

Sääntöjen muuttaminen, keskusliitosta eroaminen ja yhdistyksen purkaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta, keskusliitosta eroamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos se on kokouskutsussa mainittu. Tullakseen
hyväksytyksi tällainen päätös on tehtävä 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen
muuttaminen edellyttää lisäksi, että keskusliiton hallitus hyväksyy sääntöjen muuttamisen.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat ja omaisuus keskusliitolle.
Jos yhdistys eroaa tai erotetaan keskusliitosta, sen tulee poistaa nimestään ”Eurooppanuoret”sana vuoden kuluessa eroamis- tai erottamispäätöksestä.
17 §

Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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