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EUROOPPANUORET RY.
SÄÄNNÖT
Hyvä ksytty vuosikokouksessa 10.12.2016
1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf. Kansainvä lisissä yhteyksissä liitosta voidaan
kä yttä ä nimitystä JEF Finland. Nä issä sä ä nnö issä yhdistystä nimitetä ä n jä ljempä nä liitoksi. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Yhdistyksen pö ytä kirjakielenä on suomi, mutta
toiminnassaan se kä yttä ä sekä suomen, ruotsin että englannin kieltä .

2 § LIITON TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on
‑ edistä ä myö nteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen, Euroopan unioniin ja kansainvä lisyyteen
ja niihin liittyvä ä kansalaiskeskustelua Suomessa,
‑ syventä ä nuorten Eurooppa‑tietoutta ja yhdentymisen aatteellisen, poliittisten ja taloudellisten
periaatteiden tuntemusta Suomessa,
‑ toimia Eurooppa‑asioissa jä sentensä yhdyssiteenä ja vaikuttamiskanavana,
‑ herä ttä ä nuorten mielenkiintoa Eurooppa‑asioihin ja niihin vaikuttamiseen, erityisesti Euroopan
unionin parlamentin vaaleissa ä ä nestä miseen, sekä liiton periaatteisiin ja toimintaan,
‑ ottaa kantaa Eurooppa‑asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita pä ä ttä jille, ja
‑ toimia julkisena keskustelufoorumina ja asiantuntijatahona Suomen Eurooppa‑politiikkaa
muotoiltaessa.

3 § TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
‑ toimii jä senjä rjestö jensä sekä jä sentensä yhdyssiteenä ja keskusliittona,
‑ toimeenpanee yhteiset, liittoa koskevat pä ä tö kset,
‑ jä rjestä ä seminaari‑ ja koulutustoimintaa,
‑ edistä ä jä senjä rjestö jensä toimintaa,
‑ toimii Eurooppalainen Suomi ry:n valtakunnallisena yhteisö jä senenä ja JEF:n (Jeunes Europé ens
Fé dé ralistes) suomalaisena jä senjä rjestö nä ,
‑ omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteä ä omaisuutta,
‑ pitä ä yhteyttä maamme kansalaisjä rjestö ihin ja niiden yhteenliittymiin sekä
‑ harjoittaa julkaisutoimintaa.
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4 § PÄÄTÖSVALTA LIITOSSA
Pä ä tö svaltaa liitossa kä yttä ä sen kokous, jota nä issä sä ä nnö issä kutsutaan liittokokoukseksi. Liiton
toimintaa lain, sä ä ntö jen ja liittokokouksen pä ä tö sten mukaisesti hoitaa liiton hallitus, jota nä issä
sä ä nnö issä kutsutaan liittohallitukseksi.

5 § LIITON JÄSENET
1) Henkilö jä senet
Liiton jä seneksi voidaan hyvä ksyä alle 35‑vuotias yksityinen henkilö , joka hyvä ksyy liiton
tarkoituksen ja haluaa toimia liiton sä ä ntö jen mukaan. Liiton henkilö jä seneksi hyvä ksyttä vien tulee
lisä ksi kuulua henkilö jä seninä Eurooppalainen Suomi ry:hyn. Kunniajä seneksi voidaan kutsua
luonnollinen henkilö , joka on erityisesti edistä nyt tai kehittä nyt yhdistyksen tarkoitusperiä .
Henkilö jä senten on noudatettava liiton sä ä ntö jä ja toimintaperiaatteita. Henkilö jä senten
hyvä ksymisestä pä ä ttä ä liittohallitus.
2) Jä senyhdistykset
Liiton jä seneksi voidaan ottaa rekisterö ity liiton piirijaon mukainen alueellinen yhdistys, joka
hyvä ksyy liiton tarkoituksen ja haluaa toimia liiton sä ä ntö jen mukaan.
Liittoon kuuluvien yhdistysten on noudatettava liiton sä ä ntö jä ja liittokokouksen hyvä ksymiä
jä senjä rjestö jen mallisä ä ntö jä , ohjelma‑ ja menettelytapapä ä tö ksiä . Jä seneksi haluavan jä rjestö n on
ilmoitettava kirjallisesti liittohallitukselle halustaan liittyä jä seneksi ja toimitettava sille sä ä ntö nsä .
Jä senyhdistysten hyvä ksymisestä pä ä ttä ä liittohallitus.

6 § HENKILÖJÄSENTEN JA JÄSENYHDISTYSTEN EROTTAMINEN JA EROAMINEN
1) Henkilö jä senten erottaminen
Liittohallitus voi erottaa henkilö jä senen, joka toimii vastoin liiton sä ä ntö jä tai on toiminnallaan
liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enä ä tä ytä jä senyysedellytyksiä .
Liiton jä senen tä ytettyä 35 vuotta erottaa liiton hallitus hä net jä rjestö stä . Jos jä sen on jä ttä nyt
jä senmaksunsa suorittamatta kahden (2) perä kkä isen kalenterivuoden ajalta, voi liiton hallitus katsoa
jä senen eronneeksi.
2) Jä senyhdistyksen erottaminen
Liittohallitus voi erottaa liiton jä senyhdistyksen, jos se toimii vastoin liiton sä ä ntö jä tai on
toiminnallaan liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enä ä tä ytä
jä senyysedellytyksiä .
Ennen erottamispä ä tö stä on jä senyhdistykselle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.
Erottamispä ä tö kseen tyytymä tö n jä senyhdistys voi saattaa pä ä tö ksen liittokokouksen ratkaistavaksi.
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Tyytymä ttö myydestä on ilmoitettava liitolle 30 pä ivä n kuluessa pä ä tö ksen tiedoksisaannista. Mikä li
liittokokous hyvä ksyy erottamispä ä tö ksen vä hintä ä n ¾ ä ä nten enemmistö llä , se jä ä voimaan.
3) Liitosta eroaminen
Jä sen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa pö ytä kirjaan merkittä vä ksi.

7 § JÄSENYHDISTYSTEN VELVOLLISUUS TOIMITTAA LIITOLLE TIETOJA
Liiton jä senyhdistykset ovat velvollisia toimittamaan vuosittain, toukokuun 15. Pä ivä ä n mennessä , liitolle
edellisen vuoden toimintakertomuksensa, tuloslaskelmansa ja taseensa oikeaksi todistettuina
jä ljennö ksinä . Jä senyhdistyksen tulee ilmoittaa liitolle yhdistyksessä toimeenpanovaltaa kä yttä vä n elimen
kokoonpano. Liittohallituksen kehotuksesta jä senyhdistyksen on annettava myö s muita liiton tai
yhdistyksen toimintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja.

8 § VARSINAINEN LIITTOKOKOUS
Varsinainen liittokokous pidetä ä n liittohallituksen kutsusta ja sen pä ä ttä mä ssä paikassa vuosittain
loka‑joulukuussa. Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava jä senyhdistyksille sekä jä senille
kullekin joko sä hkö postilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla vä hintä ä n kuusi (6) viikkoa
ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa kä siteltä vä ksi tulevat asiat, sekä mä ä rä pä ivä
johon mennessä kokoukseen tulee sä ä ntö jen mukaan ilmoittautua.
Kokouksen esityslista ja kokouksessa esille tulevien asioiden kä sittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on
toimitettava liittokokoukseen osallistuville vä hintä ä n kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta.
Varsinaisessa liittokokouksessa kä sitellä ä n ainakin seuraavat asiat:
‑ kä sitellä ä n liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
‑ kä sitellä ä n tilinpä ä tö s sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunnot edelliseltä
kalenterivuodelta,
‑ vahvistetaan tilinpä ä tö s ja pä ä tetä ä n vastuuvapauden myö ntä misestä vastuuvelvollisille,
‑ kä sitellä ä n liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,
‑ valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myö s liiton puheenjohtajaksi,
‑ valitaan kaksi (2) liittohallituksen varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen 7‑11 muuta jä sentä ,
‑ valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) toiminnantarkastaja sekä nä iden varahenkilö t,
‑ hyvä ksytä ä n jä senjä rjestö jen mallisä ä nnö t,
‑ mä ä rä tä ä n jä senmaksut henkilö jä senille,
‑ kä sitellä ä n mahdolliset aloitteet sekä
‑ kä sitellä ä n mahdolliset liittokokouksen julkilausumat ja kannanotot.
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9 § YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
Ylimä ä rä inen liittokokous on pidettä vä , milloin liittokokous itse, tai liittohallitus niin pä ä ttä ä tai vä hintä ä n
vä hintä ä n yksi kymmenesosa (⅒) ä ä nioikeutetuista henkilö jä senistä sitä ilmoittamansa asian kä sittelyä
varten vaatii tai 4 jä senjä rjestö ä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian kä sittelyä varten
liittohallitukselta pyytä ä . Ylimä ä rä inen liittokokous on pidettä vä viimeistä ä n kolmen (3) kuukauden
kuluessa siitä , kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

10 § LIITTOKOKOUKSEN OSANOTTAJAT
Liittokokouksessa jokaisella jokaisella kuluvan vuoden jä senmaksuvelvoitteensa viimeistä ä n kolme (3)
viikkoa ennen kokousta suorittaneella henkilö jä senellä on yksi ä ä ni. Jä senyhdistysten nimeä millä
edustajilla on kokouksessa lä snä olo‑ ja puheoikeus. Kunniajä senillä on kokouksissa puhe‑ ja
lä snä olo‑oikeus.
Liittokokous voi myö ntä ä myö s muille henkilö ille lä snä olo‑ ja puheoikeuden.

11 § LIITTOKOKOUKSEN ALOITEOIKEUS JA VAALITAPA
1) Aloiteoikeus
Liiton henkilö jä senillä ja jä senjä rjestö illä on oikeus tehdä liittokokouksille aloitteita. Aloitteet tulee
toimittaa liittohallitukselle viimeistä ä n kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta. Liittohallitus antaa
aloitteista lausuntonsa, jotka kokousedustajat saavat muun kokousmateriaalin mukana.
2) Vaalitapa
Liiton puheenjohtajan vaali toimitetaan tarvittaessa kaksikierroksisena enemmistö vaalina siten, että
jos kukaan ehdokkaista ei ensimmä isellä vaalikierroksella saa yli puolia annetuista ä ä nistä ,
toimitetaan toinen vaalikierros kahden ensimmä isellä vaalikierroksella eniten ä ä niä saaneen
ehdokkaan vä lillä . Tä llä kierroksella enemmä n ä ä niä saanut ehdokas valitaan.
Liiton kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan enemmistö vaalina siten, että kukin ä ä nestä ä
kahta ehdokasta, joista molemmat saavat yhden ä ä nen. Kaksi eniten ä ä niä saanutta valitaan.
Liittohallituksen 7‑11 muun jä senen vaalissa kä ytetä ä n suhteellista vaalitapaa ehdokaslistoja
kä yttä mä ttä siten, että vaalissa jokainen annettu ä ä ni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden
kesken ensimmä isenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) ä ä nen, toisena olevan puoli (½) ä ä ntä ,
kolmantena olevan yhden kolmasosan (⅓) ä ä ntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat mä ä rä ytyvä t
ehdokkaiden saamien ä ä nien mukaisessa jä rjestyksessä . Vaalilippuihin kirjoitetaan maksimissaan
valittavien henkilö iden mä ä rä n verran nimiä .
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12 § LIITTOHALLITUS
Liiton hallituksena toimii liittohallitus, jossa on puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan lisä ksi 7‑11
muuta jä sentä . Liittohallituksen sihteerinä toimii pä ä sihteeri.
Liittohallituksen tehtä vä nä on sen lisä ksi, mitä nä mä sä ä nnö t ja yhdistyslaki muuten edellyttä vä t:
‑ panna toimeen liittokokouksen pä ä tö kset,
‑ valmistella liittokokousten kä siteltä vä ksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,
‑ valmistella ja ohjata liiton poliittista toimintaa,
‑ hyvä ksyä ja erottaa henkilö jä senet,
‑ hyvä ksyä ja erottaa jä senyhdistykset,
‑ vahvistaa johtosä ä ntö ja talousjohtosä ä ntö ,
‑ valita ja irtisanoa liiton toimihenkilö t,
‑ sopia työ ntekijö iden palkoista talousarvion puitteissa,
‑ pä ä ttä ä liiton omaisuuden myymisestä , vaihtamisesta ja kiinnittä misestä ,
‑ pitä ä jä senluetteloa,
‑ pä ä ttä ä liiton piirijaosta muutoksenalaisia jä senjä rjestö jä kuultuaan,
‑ sekä hoitaa muut asiat, jotka eivä t kuulu liittokokouksen toimivaltaan.
Liittohallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Liittohallitus on pä ä tö svaltainen, kun lä snä on
puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vä hintä ä n puolet liittohallituksen muista jä senistä .
Liittohallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii hä nen sijaisenaan
se liiton varapuheenjohtajista, jolle liittohallitus on johtosä ä nnö llä tä mä n tehtä vä n mä ä rä nnyt. Tä mä nkin
varapuheenjohtajan estyneenä ollessa toimii toinen varapuheenjohtajista puheenjohtajan sijaisena.
Koollekutsumistavasta pä ä ttä ä liittohallitus.
Liiton työ ntekijö illä on liittohallituksen kokouksissa lä snä olo‑ ja puheoikeus, ellei liittohallitus perustellusta
syystä rajoita sitä yksittä isten asioiden osalta. Liittohallitus voi myö ntä ä jä senyhdistysten puheenjohtajille
lä snä olo‑, puhe‑ ja esitysoikeuden sekä lä snä olo‑ ja puheoikeuden muille liittohallitukseen kuulumattomille
henkilö ille.

13 § LIITON TYÖVALIOKUNTA JA MUUT TOIMIELIMET
Liittohallituksella on työ valiokunta, joka valmistelee liittohallituksen pä ä tettä vä ksi tulevia asioita ja hoitaa
liiton juoksevia asioita liittohallituksen antamien ohjeiden mukaan. Työ valiokunnan kokoonpanosta,
tarkemmista tehtä vistä ja koollekutsumistavasta pä ä ttä ä liittohallitus. Liittohallitus voi pä ä ttä ä työ ryhmien
perustamisesta ja valita niille puheenjohtajat.
14 § LIITON NIMENKIRJOITTAJAT
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Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai pä ä sihteeri, aina kaksi
yhdessä .

15 § LIITON TILIKAUSI JA TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUS
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpä ä tö s ja liiton toimintaa ja hallintoa koskeva kertomus on annettava
vuosittain maaliskuun 31. pä ivä ä n mennessä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle. Tilintarkastajan ja
toiminnantarkastajan on annettava kertomuksensa vuosittain huhtikuun 15. pä ivä ä n mennessä .

16 § LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Liittokokous voi tehdä muutoksia nä ihin sä ä ntö ihin kahden kolmasosan (2/3) enemmistö llä annetuista
ä ä nistä .

17 § LIITON LAKKAUTTAMINEN TAI PURKAMINEN
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvä t sen varat ja omaisuus Eurooppalainen Suomi ry:lle.

18 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jä senoikeudet sä ilyvä t.
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