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VASEMMISTONUORET RY
PIIRIJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT
SÄÄNNÖT
Hyväksytty Vasemmistonuoret ry:n hallituksen kokouksessa 25.-26.11.2017
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on ____________ Vasemmistonuoret ry ja sen kotipaikka on __________.
Yhdistys on yhteisöjäsenenä Vasemmistonuoret ry:ssä, jota näissä säännöissä kutsutaan keskusjärjestöksi.
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistys on vasemmistolainen nuorisojärjestö. Sen tehtävä on vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan sekä koko maailmaan, parantaa nuorten elinoloja ja laajentaa nuorten yhteiskunnallisia oikeuksia. Yhdistyksen lähtökohtina ovat luonnon kestokyvyn tiedostava ekologinen ajattelu sekä
radikaalit näkemykset ihmisen vapautumisesta, yhteiskunnallisten valtarakenteiden sekä riisto- ja
alistussuhteiden purkamisesta.
Yhdistyksen tavoitteena on muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja koko maailmaa tasa-arvoiseksi
ja demokraattiseksi, sekä saada aikaan moniarvoisuuteen ja kaiken elämän kunnioittamiseen perustuva yhteiskunta.
3§
Tavoitteisiinsa yhdistys pyrkii nuorten ihmisten kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan
avulla. Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen toimintaan sekä järjestää koulutustoimintaa, yleisiä tilaisuuksia, nuorten toimintakampanjoita, harrastustoimintaa sekä tuottaa radio- ja televisio-ohjelmia, kustantaa ja julkaisee kirjallisuutta, lehtiä ja
muita painotuotteita.
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, toimintahuoneistoja, kirjapainoja, osakkeita, obligaatioita ja
muita arvopapereita sekä harjoittaa asianomaisella luvalla radio- ja televisiotoimintaa, matkailu-,
majoitus-, ravitsemusliike- ja kioskitoimintaa sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
4§ Yhdistykseen liittyminen ja siitä eroaminen tai erottaminen
Yhdistykseen voi päästä henkilöjäseneksi huoltajan suostumuksella jokainen 13 vuotta täyttänyt
ja ilman huoltajan suostumusta 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sekä Suomessa kotipaikan omaava ulkomaalainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, tarkoituksen ja periaatteet.
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Sen vuoden lopussa, jona henkilöjäsen on täyttänyt 30 vuotta, hän siirtyy suotumuksensa mukaisesti keskusjärjestön kannattajäseneksi.
Yhdistykseen voi päästä yhteisöjäseneksi jokainen Suomen kansalaisten tai muiden maiden Suomessa kotipaikan omaavien kansalaisten muodostama rekisteröity yhdistys tai niiden muodostama rekisteröity järjestö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, tarkoituksen ja periaatteet sekä ja
jonka jäsenet noudattavat keskusjärjestön hyväksymiä mallisääntöjä.
Yhdistyksen jäsenet ottaa ja erottaa yhdistyksen hallitus.
5§
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi yhdistyksen hallitus erottaa hänet
yhdistyksestä. Ennen erottamispäätöstä on erotettavalle varattava tilaisuus selittää toimintansa
perusteet.
Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) peräkkäisen vuoden ajalta, voi yhdistyksen hallitus katsoa jäsenen eronneeksi.
6§ Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksun määrää keskusjärjestön kokous. Jäsenmaksu jakautuu keskusjärjestön
ja yhdistyksen osuuteen. Keskusjärjestö huolehtii myös jäsenmaksun kantamisesta. Yhdistys voi
kantaa jäseniltään ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous
7§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-marraskuussa. Se kutsutaan koolle kirjeitse, sähköpostitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja muut kokoukset samalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokousten äänivaltaisia osanottajia ovat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet ja heillä
kullakin on yksi ääni. Kukin yhteisöjäsen on oikeutettu lähettämään yhdistyksen kokouksiin yhden edustajan alkavaa viittä (5) henkilöjäsentään kohden kuitenkin vähintään kolme (3) ja enintään kaksikymmentä (20) edustajaa, joilla kullakin on yksi ääni. Henkilö ei samanaikaisesti voi
käyttää äänioikeutta henkilöjäsenenä ja yhteisöjäsenen valtuuttamana edustajana. Yhteisöjäsenet
valitsevat edustajansa kokouksessaan päätetyllä tavalla.
8§
Vuosikokouksen tehtävänä on käsitellä sen jälkeen kun kokous on avattu:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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4. työjärjestyksen hyväksyminen
5. hallituksen laatiman toimintakertomuksen kuuleminen
6. tilikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilinpäätöksen
vahvistaminen
7. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. toimintasuunnitelman, jäsenmaksun suuruuden ja talousarvion vahvistaminen
9. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen varsinaisten jäsenten sekä mahdollisten varajäsenten valinta
10. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
11. yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen
12. keskusjärjestön kokousvuonna yhdistyksen edustajien valinta keskusjärjestön kokoukseen tai enemmistövaalina toteutettavan jäsenäänestyksen toimittamisesta valintaa
varten päättäminen
13. muut hallituksen ja jäsenten esittämien asioiden käsitteleminen
14. kokouksen päättäminen
9§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan yhdistyksen henkilöjäsenistä tai
sen yhteisöjäsenten jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 210 muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan myös 0-4 varajäsentä. Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.
10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä taloudenhoitaja kukin
erikseen.
11§ Tilikausi
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle helmikuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on palautettava ne hallitukselle helmikuun
loppuun mennessä.
12§
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja keskusjärjestöstä eroaminen
Sääntöjen muuttamiseen, yhdistyksen purkamiseen tai keskusjärjestöstä eroamiseen tarvitaan
yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.
13§
Jos yhdistys lakkautetaan tai purkautuu luovutetaan sen varat Helsingissä kotipaikan omaavalle
Vasemmistonuoret ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen.
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