
EUROOPPANUORET RY. 
  
SÄÄNNÖT 
  
Hyväksytty Eurooppanuorten liittokokouksessa 1.12.2019.  
  
1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 
  
Yhdistyksen nimi on Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta 
voidaan käyttää nimitystä JEF Finland. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään jäljempänä 
liitoksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Yhdistyksen 
pöytäkirjakielenä on suomi, mutta toiminnassaan se käyttää sekä suomen, ruotsin että englannin 
kieltä. 
  
2 § LIITON TARKOITUS 
  
Liiton tarkoituksena on 
  

‑          edistää myönteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen, Euroopan unioniin ja 
kansainvälisyyteen ja niihin liittyvää kansalaiskeskustelua Suomessa, 

  
‑          syventää nuorten Eurooppa‑tietoutta ja yhdentymisen aatteellisen, poliittisten ja 

taloudellisten periaatteiden tuntemusta Suomessa, 
  

‑          toimia Eurooppa‑asioissa jäsentensä yhdyssiteenä ja vaikuttamiskanavana, 
  

‑          herättää nuorten mielenkiintoa Eurooppa‑asioihin ja niihin vaikuttamiseen, 
erityisesti Euroopan unionin parlamentin vaaleissa äänestämiseen, sekä liiton 
periaatteisiin ja toimintaan, 

  
‑          ottaa kantaa Eurooppa‑asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita päättäjille, ja 
 
‑          toimia julkisena keskustelufoorumina ja asiantuntijatahona Suomen 

Eurooppa‑politiikkaa muotoiltaessa. 
  
  
  
3 § TOIMINTAMUODOT 
  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 
  

‑          toimii jäsenjärjestöjensä sekä jäsentensä yhdyssiteenä ja keskusliittona, 
  

‑          toimeenpanee yhteiset, liittoa koskevat päätökset, 
  

‑          järjestää seminaari‑ ja koulutustoimintaa, 
  

‑          edistää jäsenjärjestöjensä toimintaa, 



  
‑          toimii Eurooppalainen Suomi ry:n valtakunnallisena yhteisöjäsenenä ja JEF:n 

(Jeunes Européens Fédéralistes) suomalaisena jäsenjärjestönä, 
  

‑          omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, 
  

‑          pitää yhteyttä maamme kansalaisjärjestöihin ja niiden yhteenliittymiin sekä 
  

‑          harjoittaa julkaisutoimintaa. 
  
  
  
4 § PÄÄTÖSVALTA LIITOSSA 
  
Päätösvaltaa liitossa käyttää sen kokous, jota näissä säännöissä kutsutaan                 
liittokokoukseksi. Liiton toimintaa lain, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti                 
hoitaa liiton hallitus, jota näissä säännöissä kutsutaan liittohallitukseksi. 
  
  
  
5 § LIITON JÄSENET 
  
1) Henkilöjäsenet 
  
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä  15-28 -vuotias luonnollinen henkilö, joka hyväksyy liiton 

tarkoituksen ja haluaa toimia liiton sääntöjen mukaan. Liiton henkilöjäseneksi 
hyväksyttävien tulee lisäksi kuulua henkilöjäseninä Eurooppalainen Suomi ry:hyn. 
Kunniajäseneksi voidaan kutsua luonnollinen henkilö, joka on erityisesti edistänyt tai 
kehittänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Henkilöjäsenten on noudatettava liiton sääntöjä ja 
toimintaperiaatteita. Henkilöjäsenten hyväksymisestä päättää liittohallitus. 

  
2) Jäsenyhdistykset 
  
Liiton jäseneksi voidaan ottaa rekisteröity liiton piirijaon mukainen alueellinen yhdistys, joka 

hyväksyy liiton tarkoituksen ja haluaa toimia liiton sääntöjen mukaan. 
  
Liittoon kuuluvien yhdistysten on noudatettava liiton sääntöjä ja liittokokouksen hyväksymiä 

jäsenjärjestöjen mallisääntöjä, ohjelma‑ ja menettelytapapäätöksiä. Jäseneksi haluavan 
järjestön on ilmoitettava kirjallisesti liittohallitukselle halustaan liittyä jäseneksi ja 
toimitettava sille sääntönsä. Jäsenyhdistysten hyväksymisestä päättää liittohallitus. 

  
  
  
6 § HENKILÖJÄSENTEN JA JÄSENYHDISTYSTEN EROTTAMINEN JA EROAMINEN 
  
1) Henkilöjäsenten erottaminen 
  



Liittohallitus voi erottaa henkilöjäsenen, joka toimii vastoin liiton sääntöjä tai on toiminnallaan 
liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä jäsenyyden 
edellytyksiä jättämällä maksamatta jäsenmaksun, olemalla yli-ikäinen yhdistyksen jäseneksi tai 
ei ilmoita ikä- tai yhteystietojaan yhdistykselle. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa 
suorittamatta kahden (2) peräkkäisen kalenterivuoden ajalta, voi liiton hallitus katsoa jäsenen 
eronneeksi. 

  
2) Jäsenyhdistyksen erottaminen 
  
Liittohallitus voi erottaa liiton jäsenyhdistyksen, jos se toimii vastoin liiton sääntöjä tai on 

toiminnallaan liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei 
enäätäytä jäsenyysedellytyksiä. 

  
Ennen erottamispäätöstäon jäsenyhdistykselle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen. 
  
Erottamispäätökseen tyytymätön jäsenyhdistys voi saattaa päätöksen liittokokouksen ratkaistavaksi. 
 
  
Tyytymättömyydestäon ilmoitettava liitolle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli 

liittokokous hyväksyy erottamispäätöksen vähintään ¾ äänten enemmistöllä, se jää voimaan. 
  
3) Liitosta eroaminen 
  
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 

  
  
7 § JÄSENYHDISTYSTEN VELVOLLISUUS TOIMITTAA LIITOLLE TIETOJA 
  
Liiton jäsenyhdistykset ovat velvollisia toimittamaan vuosittain, toukokuun 15. päivään mennessä, 
liitolle edellisen vuoden toimintakertomuksensa, tuloslaskelmansa ja taseensa oikeaksi todistettuina 
jäljennöksinä. Jäsenyhdistyksen tulee ilmoittaa liitolle yhdistyksessä toimeenpanovaltaa käyttävän 
elimen kokoonpano. Liittohallituksen kehotuksesta jäsenyhdistyksen on annettava myös muita liiton 
tai yhdistyksen toimintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja. 
  
  
8 § VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 
  
Varsinainen liittokokous pidetään liittohallituksen kutsusta ja sen päättämässä paikassa vuosittain 
loka‑joulukuussa. Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava jäsenyhdistyksille sekä 
jäsenille kullekin joko sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla vähintään kuusi 
(6) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat, 
sekä määräpäivä johon mennessä kokoukseen tulee sääntöjen mukaan ilmoittautua. 
  
Kokouksen esityslista ja kokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset 
asiakirjat on toimitettava liittokokoukseen osallistuville vähintään kolme (3) viikkoa ennen 
liittokokousta. 



  
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
  

‑          käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta, 
  

‑          käsitellään tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunnot 
edelliseltä kalenterivuodelta, 

  
‑          vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille, 

  
‑          käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten, 

  
‑          valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, 

  
‑          valitaan kaksi (2) liittohallituksen varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen 5-8 muuta 

jäsentä, 
  

‑          valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) toiminnantarkastaja sekä näiden varahenkilöt, 
  

‑          hyväksytään jäsenjärjestöjen mallisäännöt, 
  

‑          määrätään jäsenmaksut henkilöjäsenille, 
  

‑          käsitellään mahdolliset aloitteet sekä 
  

‑          käsitellään mahdolliset liittokokouksen julkilausumat ja kannanotot. 
  
  
9 § YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 
  
Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, milloin liittokokous itse, tai liittohallitus niin päättää tai 
vähintään yksi kymmenesosa (⅒) äänioikeutetuista henkilöjäsenistä sitä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten vaatii tai 4 jäsenjärjestöä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyävarten 
liittohallitukselta pyytää. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä viimeistään kolmen (3) kuukauden 
kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty. 
  
  
10 § LIITTOKOKOUKSEN OSANOTTAJAT 
  
Liittokokouksessa jokaisella viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jäseneksi liittyneellä 
tai kuluvan vuoden jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella henkilöjäsenellä on yksi ääni. 
Jäsenyhdistysten nimeämillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo‑ ja puheoikeus. 
Kunniajäsenillä on kokouksissa puhe‑ ja läsnäolo‑oikeus. 
  
Liittokokous voi myöntää myös muille henkilöille läsnäolo‑ ja puheoikeuden. 
  
  
  



11 § LIITTOKOKOUKSEN ALOITEOIKEUS JA VAALITAPA 
  
1) Aloiteoikeus 
  
Liiton henkilöjäsenillä ja jäsenjärjestöillä on oikeus tehdä liittokokouksille aloitteita. Aloitteet tulee                     

toimittaa liittohallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta. Liittohallitus                 
antaa aloitteista lausuntonsa, jotka kokousedustajat saavat muun kokousmateriaalin               
mukana. 

  
2) Vaalitapa 
  
Liiton puheenjohtajan vaali toimitetaan tarvittaessa kaksikierroksisena enemmistövaalina siten, että 

jos kukaan ehdokkaista ei ensimmäisellä vaalikierroksella saa yli puolia annetuista äänistä, 
toimitetaan toinen vaalikierros kahden ensimmäisellä vaalikierroksella eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan välillä.Tällä kierroksella enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan. 

  
Liiton kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan enemmistövaalina siten, että kukin äänestää 

kahta ehdokasta, joista molemmat saavat yhden äänen. Kaksi eniten ääniä saanutta 
valitaan. 

  
Liittohallituksen 5-8 muun jäsenen vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa ehdokaslistoja 

käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen 
ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen, toisena 
olevan puoli (½) ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan (⅓) ääntä ja niin edelleen ja 
valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. 
Vaalilippuihin kirjoitetaan maksimissaan valittavien henkilöiden määrän verran nimiä. 

  
  
12 § LIITTOHALLITUS 
  
Liiton hallituksena toimii liittohallitus, jossa on puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan 
lisäksi  5-8 muuta jäsentä. Liittohallituksen sihteerinä toimii pääsihteeri. 
  
Liittohallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt ja yhdistyslaki muuten edellyttävät: 
  

‑          panna toimeen liittokokouksen päätökset, 
  

‑          valmistella liittokokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle, 
  

‑          valmistella ja ohjata liiton poliittista toimintaa, 
  

‑          hyväksyäja erottaa henkilöjäsenet, 
  

‑          hyväksyäja erottaa jäsenyhdistykset, 
  

‑          vahvistaa johtosääntöja talousjohtosääntö, 
  

‑          valita ja irtisanoa liiton toimihenkilöt, 



  
‑          sopia työntekijöiden palkoista talousarvion puitteissa, 

  
‑          päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä, 

  
‑          pitää jäsenluetteloa, 

  
‑          päättää liiton piirijaosta muutoksenalaisia jäsenjärjestöjä kuultuaan, 

  
‑          sekä  hoitaa muut asiat, jotka eivät kuulu liittokokouksen toimivaltaan. 

  
Liittohallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun läsnä 
on puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet liittohallituksen muista 
jäsenistä. Liittohallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii 
hänen sijaisenaan se liiton varapuheenjohtajista, jolle liittohallitus on johtosäännöllä tämän 
tehtävän määrännyt. Tämänkin varapuheenjohtajan estyneenä ollessa toimii toinen 
varapuheenjohtajista puheenjohtajan sijaisena. Koollekutsumistavasta päättää liittohallitus. 
  
Liiton työntekijöillä on liittohallituksen kokouksissa läsnäolo‑ ja puheoikeus, ellei liittohallitus 
perustellusta syystä rajoita sitä yksittäisten asioiden osalta. Liittohallitus voi myöntää 
jäsenyhdistysten puheenjohtajille läsnäolo‑, puhe‑ ja esitysoikeuden sekä läsnäolo‑ ja puheoikeuden 
muille liittohallitukseen kuulumattomille henkilöille. 
  
  
  
13 § LIITON TYÖVALIOKUNTA JA MUUT TOIMIELIMET 
  
Liittohallituksella on työvaliokunta, joka valmistelee liittohallituksen päätettäväksi tulevia asioita ja 
hoitaa liiton juoksevia asioita liittohallituksen antamien ohjeiden mukaan. Työvaliokunnan 
kokoonpanosta, tarkemmista tehtävistäja koollekutsumistavasta päättää liittohallitus. Liittohallitus 
voi päättää työryhmien perustamisesta ja valita niille puheenjohtajat. 
  
14 § LIITON NIMENKIRJOITTAJAT 
  
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai pääsihteeri, aina 
kaksi yhdessä. 
  
  
15 § LIITON TILIKAUSI JA TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUS 
  
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja liiton toimintaa ja hallintoa koskeva kertomus on                         
annettava vuosittain maaliskuun 31. päivään mennessä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle.                 
Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava kertomuksensa vuosittain huhtikuun 15.                 
päivään mennessä. 
  
  
  
16 § LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 



  
Liittokokous voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin kahden kolmasosan (2/3) 
enemmistölläannetuista äänistä. 
  
  
  
17 § LIITON LAKKAUTTAMINEN TAI PURKAMINEN 
  
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat ja omaisuus Eurooppalainen Suomi ry:lle. 
  
  
  
18 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET 
  
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 


