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 1 

VASEMMISTONUORET RY 2 

SÄÄNTÖMUUTOSESITYS 3 

 4 

Muutosesitykset on merkitty keltaisella korostusvärillä. 5 
 6 
Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto – SDNL ry:n 20. liittokokouksessa 7 
22.-23.5.1999 Joensuussa. Sääntöjen § 7 on muutettu Vasemmistonuoret ry:n 22. yhdistyksen varsinaisessa 8 
kokouksessa 24.-25.5.2003 Jyväskylässä. Sääntöjen § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ja 13 on muutettu 9 
Vasemmistonuoret ry:n yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa Tampereella 21.-22.5.2005. Sääntöjen § 8 10 
ja 9 on muutettu Vasemmistonuoret ry:n liittokokouksessa Turussa 22.–24.5.2009. Sääntöjen § 1, 2, 3, 4, 11 
6, 7, 8, 9, 10 ja 11 on muutettu Vasemmistonuorten ry:n liittokokouksessa Kuopiossa 19.-21.2017. Sään-12 
töjen § 8 ja 9 on muutettu Vasemmistonuoret ry:n 30. yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa Kajaanissa. 13 

  14 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 15 

  16 
Yhdistyksen nimi on Vasemmistonuoret ry, ruotsiksi Vänsterunga rf, pohjoissaameksi Gurutnuorat rs., 17 
koltansaameksi Čiǯǯbieʹllnuõr rs. ja inarinsaameksi Čižetnuorah rs. Yhdistyksestä voidaan käyttää englan-18 
niksi nimeä The Left Youth of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 19 
 20 
2 § Yhdistyksen tarkoitus 21 
 22 
Yhdistys on vasemmistolainen, itsenäinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. Sen tehtävä on vaikuttaa suomalai-23 
seen yhteiskuntaan sekä koko maailmaan, parantaa nuorten elinoloja ja laajentaa nuorten yhteiskunnallisia 24 
oikeuksia. 25 
 26 
Yhdistyksen lähtökohtina ovat luonnon kestokyvyn tiedostava ekologinen ajattelu sekä radikaalit näkemyk-27 
set ihmisen vapautumisesta, yhteiskunnallisten valtarakenteiden sekä riisto- ja alistussuhteiden purkami-28 
sesta. 29 
 30 
Yhdistyksen tavoitteena on muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja koko maailmaa sosialistiseksi, feminis-31 
tiseksi, ja demokraattiseksi sekä saada aikaan moniarvoisuuteen ja kaiken elämän kunnioittamiseen perus-32 
tuva yhteiskunta. 33 
 34 
3 § Yhdistyksen toimintamuodot 35 
 36 
Tavoitteisiinsa yhdistys pyrkii nuorten ihmisten kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan avulla. Tar-37 
koituksensa edistämiseksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen toimintaan sekä järjestää 38 
koulutustoimintaa, yleisiä tilaisuuksia, nuorten toimintakampanjoita, harrastustoimintaa sekä tuottaa radio- 39 
ja televisio-ohjelmia sekä muuta mediasisältöä, kustantaa ja julkaisee kirjallisuutta, lehtiä ja muita paino-40 
tuotteita. 41 
 42 
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, toimintahuoneistoja, kirjapainoja, osakkeita, obligaatioita ja muita arvo-43 
papereita sekä harjoittaa asianomaisella luvalla radio- ja televisiotoimintaa, matkailu-, majoitus-, ravitse-44 
musliike- ja kioskitoimintaa sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan 45 
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 46 
 47 
4 § Yhdistykseen liittyminen 48 
 49 
Yhdistykseen voi päästä yhteisöjäseneksi jokainen Suomen kansalaisten tai muiden maiden Suomessa koti-50 
paikan omaavien kansalaisten muodostama rekisteröity yhdistys tai niiden muodostama rekisteröity 51 
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järjestö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, tarkoituksen ja periaatteet. Yhdistyksen jäsenet ottaa ja erot-52 
taa yhdistyksen hallitus. 53 
 54 
Yhdistyksen yhteisöjäsenen jäseneksi voi liittyä 13-vuotiaana huoltajan suostumuksella ja 15 vuotta täytet-55 
tyään ilman huoltajan suostumusta. Sen vuoden lopussa, jona yhteisöjäsenen jäsen on täyttänyt 30 vuotta, 56 
hän siirtyy suostumuksensa mukaisesti yhdistyksen kannattajajäseneksi. 57 
 58 
Yhdistyksen yhteisöjäsenet jakaantuvat perusjärjestöihin ja piirijärjestöihin. Perusjärjestöjä ovat paikallista-59 
solla toimivat yhdistykset, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Piirijärjestöjä ovat maakunnallisella 60 
tasolla toimivat yhden tai useamman maakunnan alueen käsittävät yhdistykset, jotka muodostuvat alueella 61 
kotipaikan omaavista yhdistyksen perusjärjestöistä ja piirijärjestön henkilöjäsenistä ja jotka piirijärjestön 62 
hallitus hyväksyy jäseneksi. Piirijärjestön toiminta-alueen määrää yhdistyksen hallitus. 63 
 64 
Lisäksi yhdistykseen voi päästä kannattajajäseneksi jokainen Suomen kansalainen ja muiden maiden Suo-65 
messa kotipaikan omaava kansalainen tai heidän muodostamansa rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu oi-66 
keuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja hyväksyy sen säännöt. 67 
 68 
5 § Yhdistyksestä eroaminen tai erottaminen 69 
 70 
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyk-71 
sen puheenjohtajalle tai hallitukselle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä varsinaisessa tai ylimääräisessä 72 
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 73 
 74 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämä: 75 
 76 
on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 77 
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai 78 
ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 79 
Ennen erottamispäätöksen tekemistä on jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi 80 
milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erotetulle jäsenelle on annettava mah-81 
dollisuus tuoda asia seuraavan yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Yhdistys voi katsoa jäsenen eron-82 
neeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) peräkkäisen vuoden ajalta. 83 
 84 
6 § Yhdistyksen jäsenmaksut 85 
 86 
Yhdistyksen yhteisöjäsenet sekä yhteisöjäsenten henkilöjäsenet maksavat yhdistykselle jäsenmaksua, jonka 87 
suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Yhdistyksen kannattajajäsenet maksavat yhdistyksen 88 
varsinaisen kokouksen päättämää tukimaksua. 89 
 90 
Yhdistys suorittaa jäsen- ja tukimaksujen keräämisen. Yhteisöjäsenille tulevat jäsenmaksuosuudet yhdistys 91 
tilittää vuosittain asianomaisille tahoille. 92 
 93 
Yhdistyksen yhteisöjäsenet voivat lisäksi kantaa jäseniltään ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruudesta 94 
yhteisöjäsen voi itse päättää. 95 
 96 
7 § Yhdistyksen kokoukset 97 
 98 
Yhdistyksen korkeimpana päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous, jota kutsutaan liittokokoukseksi. 99 
Varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja pai-100 
kan määrää hallitus. Yhdistyksen ylimääräinen liittokokous pidetään milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi 101 
tai jos vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti eri-102 
tyistä asiaa varten vaatii. 103 
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 104 
Kutsu liittokokouksiin julkaistaan edellisen yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättämässä sanomaleh-105 
dessä julkaistavalla ilmoituksella viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista tai kaksi (2) viikkoa ennen 106 
ylimääräistä kokousta. 107 
 108 
Liittokokouksen äänivaltaisia osanottajia ovat yhdistyksen piirijärjestöjen valitsemat enintään 170 edustajaa, 109 
joilla kullakin on yksi ääni. Kukin piirijärjestö on oikeutettu lähettämään kokouksiin edustajia jäsenmää-110 
riensä suhteessa, kuitenkin vähintään yhden edustajan. 111 
 112 
Piirijärjestökohtainen edustajien määrä, jonka hallitus vahvistaa, lasketaan edellisen kalenterivuoden lopun 113 
jäsenmäärien perusteella siten, että piirijärjestön jäsenmäärä jaetaan koko yhdistyksen jäsenmäärällä ja luku 114 
kerrotaan sadallaseitsemälläkymmenellä. Kukin piiri voi saada korkeintaan yhden kolmasosan liittokokouk-115 
sen edustajamäärästä. Ylimenevät paikat jaetaan muille piireille suurimmasta pienimpään korkeimman ja-116 
kojäännöksen mukaan. 117 
 118 
Piirijärjestöt valitsevat edustajansa kokouksessaan tai jäsenäänestyksellä. Edustajien on oltava piirijärjestön 119 
tai sen yhteisöjäsenen jäseniä. Piirijärjestön valitsema edustaja saa täyttää kokousvuonna korkeintaan 30 120 
vuotta. Yhdistyksen kannattajajäsenillä ja perusjärjestöjen nimetyillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo- 121 
ja puheoikeus. 122 
 123 
Jos yhdistyksen puheenjohtajaksi on hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä asetettu useampi kuin 124 
yksi ehdokas, on puheenjohtajasta järjestettävä ennakkoon neuvoa-antava jäsenäänestys. 125 
 126 
8 § Yhdistyksen varsinainen liittokokous 127 
 128 
Yhdistyksen varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on: 129 
 130 

• päättää yhdistyksen toiminnan strategisista ja poliittisista linjauksista ja painotuksista, 131 
• käsitellä toimintakertomus molemmilta liittokokousten välisiltä vuosilta ja toimintasuunnitelma, 132 

• käsitellä tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto molemmilta liittokokousten välisiltä vuosilta, 133 
• päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, 134 
• valita puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa sekä 5-9 hallituksen varsinaista jäsentä, ja heille 0-2 135 

varajäsentä 136 
• valita yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatilintarkastaja, 137 
• päättää jäsenmaksun ja tukimaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle erikseen, 138 
• päättää yhdistyksen kokouksien kokouskutsun julkaisutavasta ja 139 

• käsitellä muut kokousasiat. 140 
 141 
Yhdistyksen yhteisöjäsenillä on oikeus tehdä kokoukselle aloitteita. 142 
 143 
9 § Yhdistyksen hallinto 144 
 145 
Varsinaisten liittokokousten välisenä aikana yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen toimikausi alkaa 146 
liittokokousta seuraavan kalenterivuoden alussa ja toimikausi kestää kaksi vuotta. Hallituksena toimii yh-147 
distyksen varsinaisessa liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa sekä 5-9 varsinaista 148 
jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallitukseen voidaan valita enintään 50% saman sukupuolen edustajia. 149 
 150 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on 151 
kutsuttava koolle, jos vähintään kolme (3) sen varsinaisista jäsenistä sitä puheenjohtajalta tai varapuheen-152 
johtajalta erityistä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu-153 
heenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Yhdistyksen hallituksen kokouksiin on 154 
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mahdollista osallistua sähköisillä välineillä, silloin kun asia on mainittu kokouskutsussa. Yhdistyksen hallin-155 
non järjestämisestä säädetään tarkemmin työ-, talous- ja matkustusohjesäännössä. 156 
 157 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 158 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 159 
 160 
Yhdistyksen yhteisöjäsenillä on oikeus tehdä aloitteita hallitukselle. 161 
 162 
10 § Jäsenäänestys 163 
 164 
Liittoäänestys, jota tässä kutsutaan jäsenäänestykseksi, on suoritettava kaikista niistä asioista, joista vähin-165 
tään 10 % piirijärjestöjen tai niiden yhteisöjäsenien jäsenistä tai kolmasosa (1/3) yhdistyksen piirijärjestöistä 166 
sitä vaatii tai asioista, joista vähintään puolet (1/2) yhdistyksen hallituksen jäsenistä katsoo tarpeelliseksi 167 
päättää jäsenäänestyksellä. 168 
 169 
Jäsenäänestyksellä ei kuitenkaan voida päättää yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioista. 170 
 171 
Jäsenäänestys suoritetaan joko erillisissä äänestystilaisuuksissa ja/tai postitse ja/tai sähköisenä äänestyksenä. 172 
Jäsenäänestyksen toimeenpanosta vastaa yhdistyksen hallitus, jonka on annettava tarkemmat äänestysoh-173 
jeet. 174 
 175 
Päätökseksi jäsenäänestyksessä tulee se mielipide, joka on saanut taakseen enemmistön annetuista äänistä. 176 
 177 
Jäsenäänestyksessä on äänioikeus jokaisella piirijärjestön tai sen yhteisöjäsenen jäsenellä. Kukin jäsen saa 178 
äänestää ainoastaan yhden kerran. 179 
 180 
11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 181 
 182 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, pääsihteeri, talouspäällikkö tai hallituk-183 
sen nimeämä muu henkilö aina kaksi yhdessä. 184 
 185 
12 § Tilikausi 186 
 187 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun men-188 
nessä. Tilintarkastajien on palautettava ne hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä. 189 
 190 
13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 191 
 192 
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen varsinaisessa tai 193 
ylimääräisessä liittokokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. 194 
 195 
Jos yhdistys lakkautetaan tai purkautuu luovutetaan sen varat Helsingissä toimivalle Hebe-säätiölle käytet-196 
täväksi yhdistyksen päämäärien edistämiseen sikäli kun säätiön säännöt ja tarkoitus sen sallivat. 197 
 198 
14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 199 


