
 
 
 
KARJALAINEN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 
  Yhdistyksen nimi on Karjalainen Nuorisoliitto ry, ruotsiksi käännettynä Karelska Ung-

domsförbundet r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyk-
sestä käytetään nimitystä liitto. 

 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu  
 
 Liiton tarkoituksena on toimia karjalaisen ja karjalaisuudesta kiinnostuneen nuorison 

harrastus- ja kulttuurijärjestönä koko maassa sekä työskennellä karjalaisuuden ja karjalaisen 
kulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:  

- toimii siihen kuuluvien jäsenseurojen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä, tukee niiden 
toimintaa sekä palvelee seuroja tuottamalla niille materiaalia eri alojen toimintaa varten,  

- järjestää eri harrastusalojen koulutusta sekä harrastus- ja kilpailutoimintaa, juhlia, lei-
rejä, kokous- ja keskustelutilaisuuksia sekä retkeilytoimintaa, 

- toimii yhteistyössä sopivien valtakunnallisten, alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa, 

- harjoittaa jäsentensä ja muiden nuorisojärjestöjen palveluun tarkoitettua toimintaa 
muilla siihen soveltuvilla tavoilla, muun muassa ohjaus- ja julkaisutoiminnan avulla. 

 
 Toimintansa tukemiseksi liitto voi kerätä liittymis- ja jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia, 

lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, 
järjestää myyjäisiä ja huvi- ja tanssitilaisuuksia, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan 
arpajaisia ja keräyksiä sekä harjoittaa materiaalin välitystä ja tarvikkeiden myyntiä.  

 
3 § Jäsenet  
 
 Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä: 

- rekisteröidyt karjalaisseurojen piirit 
- rekisteröidyt nuorten karjalaisseurat sekä rekisteröidyt karjalaisseurat, joilla on nuoriso-

toimintaa, tai niiden rekisteröidyt nuoriso-osastot ja jaostot 
- muut rekisteröidyt nuorisoyhdistykset sekä muut rekisteröidyt yhdistykset, joiden 

tarkoitus tai toiminta liittyy liiton tarkoitusperien toteuttamiseen 
- yksityiset henkilöt, jotka haluavat osallistua liiton tarkoituksen ja toiminnan 

toteuttamiseen ja jotka eivät ole liiton jäsenenä olevan yhteisön jäseniä 
 
 Liiton kannatusjäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea liiton 

tarkoitusta ja toimintaa. 
 
 Liiton jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. 
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 Jäsenillä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi liiton kokouksen pöytäkirjaan. Ero 
astuu voimaan heti, kun hallitus on sen käsitellyt.  

 
 Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on liittoon liittymällä 
sitoutunut, on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa 
tai ei enää täytä yhdistyslaissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 
 Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsen-

maksun suuruudesta päättää liiton vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri 
jäsenryhmille. 

 Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia. 
 
4 § Liiton hallitus ja sen työvaliokunta 
 
 Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat: 

- vuosikokouksen yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja,   

- vuosikokouksen kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään kuusi (6) ja 
enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 
Vuosittain on erovuorossa vähintään kolme (3) ja enintään neljä (4) varsinaista jäsentä 
ja varajäsentä.  

 
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen 
aika. Hallituksen muiksi jäseniksi kuin puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei voida 
valita henkilöä, joka on ollut hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä yhtäjaksoisesti kuuden 
(6) vuoden ajan. Hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä turvaamaan liiton jäsenistön 
mahdollisimman kattava alueellinen edustus. 

 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. Jos hallituksen jäsenten määrä on pariton, siitä vähennetään tätä laskettaessa 
ensin yksi. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai vara-

puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan enemmistövaalitapaa käyttäen. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaalissa kuitenkin arpa. 

 
 Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 

muut hallituksen nimeämät jäsenet. Työvaliokunnan päätösvaltaisuuteen ja äänestys-
menettelyyn sekä koollekutsumiseen sovelletaan edellä hallituksesta annettuja määräyksiä.  

 
 Työvaliokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
 
 Työvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna, valmistella hallituksen käsiteltäviä 

asioita sekä hoitaa hallituksen sille määräämät muut tehtävät.  
 
5 § Liiton nimen kirjoittaminen 
 
 Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja liiton toiminnanjohtaja yksin taikka muut 

hallituksen määräämät nimenkirjoittajat kaksi yhdessä. 
 



   
 

KARJALAINEN NUORISOLIITTO   p. 045 673 3223 
Käpylänkuja 1  toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi 
00610 Helsinki  www.karjalainennuorisoliitto.fi 

3 

6 § Tilit 
 
 Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 
 
 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.  

 
7 § Liiton kokousten koollekutsuminen 
 
 Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille postitetulla 

kirjeellä, asettamalla nähtäväksi liiton internetsivuille tai sähköpostitse viimeistään neljä (4) 
viikkoa ennen kokousta. Kokousmateriaali tulee olla jäsenten saatavilla viimeistään kaksi (2) 
viikkoa ennen vuosikokousta. 

 
8 § Liiton kokoukset  
  
 Liiton vuosikokous (liittokokous) pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-

huhtikuussa. 
 
 Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähin-

tään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän 
kuluessa vaatimuksen esittämisestä, kuitenkin niin, että kokousta ei voida pitää kesä-
elokuussa. 

 Liiton kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on ääniä seuraavasti: 
- liiton jäsenenä olevilla rekisteröidyillä karjalaisseurojen piireillä kullakin 70 ääntä 
- muilla jäsenenä olevilla yhteisöillä kullakin kymmenen (10) ääntä jokaista alkavaa 10 

jäsentä kohden, kuitenkin enintään 200 ääntä 
- yksityisillä henkilöillä kullakin yksi (1) ääni 

  
 Liiton varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö valtuuttaa liittokokoukseen yhden (1) edustajan 

käyttämään yhteisön ääniä sekä nimeää edustajalle vähintään yhden (1) varaedustajan. Myös 
yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 

 
 Äänestys liiton kokouksissa on avoin. Henkilövaalit suoritetaan kuitenkin suljetulla lippuäänes-

tyksellä. Myös muut äänestykset suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä silloin, kun 
vähintään kaksi (2) kokousedustajaa niin vaatii. 

 
 Äänestyksissä ja henkilövaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Äänestyksessä voittaa se 

mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, 
jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan ratkaistaan 
voittanut mielipide arvalla. Kun henkilövaali järjestetään hallituksen jäsenten valinnasta, 
noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Tällöin vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttämättä siten, 
että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken 
ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, 
kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät 
ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. 

 
 Kannatusjäsenillä on liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.  
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9 § Vuosikokous (liittokokous) 
 
 Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus. 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja tai puheenjohtajat, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-

tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet. 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto. 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten ja kanna-

tusjäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.  
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle. 
10. Päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä. 

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
erovuoroisten sijaan. 

11. Päätetään liiton edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa liitto on jäsenenä. 
12. Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja tarkastamaan liiton talous ja hallinto 
kuluvalta tilikaudelta. 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoi-
tettava kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. 

 
10 § Sääntöjen muuttaminen tai liiton purkaminen 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa vä-
hintään kahden (2) kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa yhtäpitävillä päätöksillä ja 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. 
 
Liiton purkautuessa sen varat annetaan käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun 
tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkavan kokouksen määräämällä tavalla. Liiton 
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patentti- ja rekisterihallituksen 22.3.2012 hyväksytyt, uudistetut säännöt. 


