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A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO 
 
1 §    Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
  

Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto r.y., ruotsiksi Pohjola-Nordens 
Ungdomsförbund r.f. Säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsinki ja 
sen toiminta kattaa koko maan. 
 

2 §   Kielet 
 

Liitto on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Liittokokousten ja ylimääräisten liittokokousten 
pöytäkirjat sekä liiton toimintaa ja taloutta ohjaava säännöstö laaditaan molemmilla kielillä. 
Hallituksen ja toimikuntien kokousten pöytäkirjat tehdään jommalla kummalla kielellä. 
 
Pöytäkirjoissa ja säännöstöissä on mainittava, kummalla kielellä ne on alunperin kirjoitettu. 
Tulkintaerimielisyyksissä noudatetaan sitä kieltä, jolla asiakirja alunperin on kirjoitettu. 
 

3 §   Tarkoitus ja päämäärä 
 

Liiton tarkoituksena on kehittää pohjoismaisen nuorison ja pohjoismaisten kansojen välistä 
yhteistoimintaa sekä toimia jäsentensä yhteistyöelimenä pohjoismaisissa asioissa. Lisäksi liitto 
pyrkii levittämään Suomessa tietoutta pohjoismaisista kansoista ja heidän oloistaan ja 
lisäämään Suomen tuntemusta muualla Pohjolassa. 
 
 

4 §    Liiton toiminta 
 

Pyrkimyksensä toteuttamiseksi liitto tekee tiedotustyötä, järjestää kursseja ja kokouksia, ohjaa 
alueellista pohjoismaista yhteistyötä sekä harjoittaa kulttuuri- ja julkaisutoimintaa. Liitto toimii 
yhteistyössä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä ja Norden-yhdistysten kanssa. Liitto tekee 
aloitteita pohjoismaisissa yhteistyökysymyksissä ja toimii niiden toteuttamiseksi sekä 
kansallisella että pohjoismaisella tasolla. 
 
Toimintansa tukemiseksi liitto voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä, 
varainkeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa ja toimintaansa liittyvää 
tarvikevälitystä sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 
 
 

B. JÄSENYYS 
 
5 §    Liiton jäsenet ja jäsenmaksuperusteet 
 

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä: 
 
1.  Liiton rekisteröidyt paikallisosastot 



2.  Rekisteröidyt suomalaiset valtakunnalliset nuorisojärjestöt 
3.  Keski- ja korkea-asteen oppilaitosten oikeuskelpoiset oppilaskunnat 
 
Lisäksi liitolla voi olla kannatus- ja kunniajäseniä. 
 
Jäsenmaksun perusteena käytetään seuraavaa jakoa siten, että jäsenmaksu voi olla 
erisuuruinen alla mainituille jäsenryhmille. 
 
1.  Liiton paikallisosastot 
2. Rekisteröidyt suomalaiset valtakunnalliset nuorisojärjestöt, joissa on alle 2.000 jäsentä 
3. Rekisteröidyt suomalaiset valtakunnalliset nuorisojärjestöt, joissa on 2.000-6.000 jäsentä 
4. Rekisteröidyt suomalaiset valtakunnalliset nuorisojärjestöt, joissa on yli 6.000 jäsentä 
5.  Keski- ja korkea-asteen oppilaskunnat 
6.  Kannatusjäsenet 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
 
Jäsenanomus tehdään liiton hallitukselle, jolla on oikeus päättää asiasta. Jos jäsen päättää 
erota liitosta, on tästä tehtävä kirjallinen ilmoitus liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
eroamisesta on ilmoitettava liiton kokouksessa. Eroava jäsen on velvollinen hoitamaan kaikki 
taloudelliset velvoitteensa eroamisvuoden loppuun asti. 
 
Jos jäsen on toiminut liitolle haitallisin tavoin, ei ole maksanut liiton jäsenmaksua tai on muutoin 
jättänyt täyttämättä ne velvoitteensa, joita jäsenyys merkitsee, on hallituksella oikeus erottaa 
jäsen päätöksellä, jonka tukena on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 
 
Kannatusjäseniksi voi liiton hallitus hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, osakeyhtiön tai muun 
oikeuskelpoisen yhteisön tai yksittäisen henkilön. 
 
Kunniajäseneksi voidaan liiton syyskokouksessa valita henkilö, joka aktiivisella toiminnallaan tai 
muulla huomattavalla tavalla on edistänyt liiton tai sen paikallisosastojen tavoitteiden 
saavuttamista. Kunniajäseneksi ei voida valita liittohallituksen tai paikallisosaston hallituksen 
jäsentä. Ehdotuksen kunniajäsenyydestä tekee liittohallitus joko omasta tai paikallisosaston 
aloitteesta. 
 
Liiton toimisto pitää luetteloa liiton jäsenistä. 
 
 

C. LIITON HALLINTO 
 
6 §    Liittokokous ja sen koollekutsuminen  
 

Liittokokous on liiton ylin päättävä elin. Varsinaisia liittokokouksia ovat kevät- ja syyskokous. 
Kevätkokous järjestetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua. 
Liittohallitus lähettää kutsun varsinaiseen liittokokoukseen viimeistään neljä viikkoa ennen 
liittokokousta. Kutsu on lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenelle. 
 
Liittohallitus voi kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen. Lisäksi ylimääräinen liittokokous on 
kutsuttava koolle, kun vähintään neljä varsinaista jäsentä tai vähintään kolme paikallisosastoa 
tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä tätä kirjallisesti vaatii erityisesti 



ilmoitettua asiaa varten. Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kullekin 
jäsenelle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 
 
Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätös 
etäosallistumisesta on kuitenkin tehtävä hyvissä ajoin, niin että tieto etäosallistumisesta voidaan 
sisällyttää viralliseen liittokokouskutsuun. Liittokokous varmistaa ääni- ja vaalisäännön, joka 
täydentää liiton säännöt äänestämisessä ja vaalikäytännöissä koskien etäosallistumista. 
 

7 §    Liittokokouksen päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-, puhe ja äänioikeus 
 

Liittokokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. 
 
Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on liittohallituksen, paikallisosastojen ja 
jäsenjärjestöjen jäsenillä, kannatus- ja kunniajäsenillä sekä liiton työntekijöillä. Läsnäolo-oikeus 
on myös kutsutuilla julkisen sanan edustajilla. Muille voidaan myöntää läsnäolo- ja/tai 
puheoikeus liittokokouksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
 
Äänioikeus liittokokouksessa on valtuutetuilla edustajilla. Edustajaperusteet määräytyvät 
seuraavasti: 
 
- Liiton paikallisosastoilla on yksi edustaja kutakin alkavaa seitsemääkymmentä viittä (75) 
 äänioikeutettua jäsentä kohden; ei kuitenkaan enempää kuin viisi edustajaa.  
 Edustajat ja heidän varamiehensä on valittava yhdistysten varsinaisten jäsenten 
 joukosta. 
-  Rekisteröidyillä valtakunnallisilla nuorisojärjestöillä kullakin kaksi (2) edustajaa. 
-  Oppilaskunnilla kullakin yksi (1) edustaja. 
 
Kokouksessa kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Äänioikeus on vahvistettava voimassa 
olevalla valtakirjalla. Kannatus- ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. 
 

8 §    Kokousasiakirjojen lähettäminen sekä aloitteiden käsittely 
 

Liittokokouksessa käsiteltävät asiakirjat on lähetettävä jäsenille viimeistään seitsemän (7) 
päivää ennen liittokokousta. 
 
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään jäsenten viimeistään kolmekymmentä (30) päivää 
ennen liittokokousta liittohallitukselle jättämät aloitteet. Hallituksen on lähetettävä tehdyt aloitteet 
sekä omat lausuntonsa niistä jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen liittokokousta. 
 

9 §    Päätöksenteko  
 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli nämä säännöt eivät toisin 
määrää. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, 
joissa ratkaisee arpa. Äänestys on toimitettava suljetuin äänestyslipuin, jos joku läsnä olevista 
äänioikeutetuista osallistujista niin vaatii. 
 

10 §    Vaalit 
 

Vaalit toimitetaan liittokokouksessa enemmistöperiaatteen mukaisesti. Jos kymmenen (10) 
äänioikeutettua osallistujaa vaatii, käytetään suhteellista vaalitapaa seuraavasti: 
 



Äänestävä voi äänestää korkeintaan niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. 
Äänten laskussa annetaan äänestyslipukkeessa ensimmäiselle sijalle asetetulle 
ehdokkaalle kolme (3) ääntä ja toiselle sijalle asetetulle kaksi (2) ääntä. Muille annetaan 
yksi ääni kullekin. 

 
11 §    Liittokokouksessa käsiteltävät asiat 
 

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
Kevätkokous: 
 
1) Kokouksen avaus 
2) Kokouksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) 
 pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen 
3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon 
 vahvistaminen 
4) Kokouksen esityslistan vahvistaminen 
5) Kokouksen mahdollisesti tarvitsemien toimikuntien vahvistaminen sekä näiden 
 jäsenten valitseminen 
6)  Vaalivaliokunnan jäsenten nimeäminen 
7) Liiton puheenjohtajan selonteko Pohjoismaiden neuvoston, Nuorten Pohjoismaiden 
 neuvoston sekä liiton muiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen toiminnasta sekä 
 muista ajankohtaisista pohjoismaisista asioista 
8)  Edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen käsittely 
9) Edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen käsittely 
10)  Edellisen tilivuoden tilintarkastuskertomuksen käsittely 
11) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden 
 tilivelvollisille 
12) Jätettyjen aloitteiden ja hallituksen niistä antamien lausuntojen käsittely 
13) Mahdollisten julkilausumien hyväksyminen 
14) Muut asiat 
15) Kokouksen päättäminen 
 
Syyskokous: 
 
1) Kokouksen avaus 
2) Kokouksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) 
 pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen 
3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon 
 vahvistaminen 
4) Kokouksen esityslistan vahvistaminen 
5) Kokouksen mahdollisesti tarvitsemien toimikuntien vahvistaminen sekä näiden 
 jäsenten valitseminen 
6)  Mahdollisten kunniajäsenten valitseminen 
7) Liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä 
 jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen 
8) Liiton puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi  
9) Liiton kahden (2) varapuheenjohtajan valitseminen 
10) Liittohallituksen jäsenmäärästä ja varajäsenmäärästä päättäminen (6-10 henkilöä ja 4-6 
henkilöä) 
11) Liittohallituksen jäsenten valitseminen 
12) Liittohallituksen varajäsenten valitseminen 
 



13)  Yhden (1) tilintarkastajan sekä yhden (1) varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ja 
vähintään yhden (1) toimintatarkastajan valitseminen 
14)  Vaalisääntöjen vahvistaminen seuraavalle vuodelle 
15) Jätettyjen aloitteiden ja hallituksen niistä antamien lausuntojen käsittely 
16) Mahdollisten julkilausumien hyväksyminen 
17) Muut asiat 
18) Kokouksen päättäminen 
 
Ylimääräinen liittokokous: 
 
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

12 §    Liittohallitus, sen aputoimielimet, koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 
 

Liittohallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu liiton puheenjohtaja, yhdeksi 
toimintavuodeksi valitut kaksi varapuheenjohtajaa ja kuudesta (6) kymmeneen (10) varsinaista 
jäsentä sekä (4) neljästä (6) kuuteen varajäsentä. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on 
vähintään viisi (5) valittava paikallisosastojen piiristä. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yhden on oltava 
puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista, on läsnä. 
 
Liiton varainhoitajana ja sihteerinä toimii pääsihteeri. Hallitus voi valita keskuudestaan muita 
vastuuhenkilöitä. 
 
Hallitus nimeää keskuudestaan työvaliokunnan, jossa on kolmesta (3) viiteen (5) jäsentä. 
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja. Tämän lisäksi hallitus voi asettaa 
myös muita tarvittavia toimikuntia. Liiton hallituksen on hyväksyttävä toimikuntien säännöt. 
Lisäksi hallituksen on hyväksyttävä liiton toimintaa ja taloutta ohjaava säännöstö. 
 
Puheenjohtajan tai pääsihteerin on toimitettava kutsu liiton hallituksen kokoukseen kirjallisena 
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 
13 §    Hallituksen tehtävät 
 

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain ja liiton sääntöjen muuten edellyttämien tehtävien lisäksi: 
 
1) johtaa ja kehittää liiton toimintaa 
2) ohjata paikallisosastojen toimintaa 
3) kutsua koolle liittokokous ja valmistella sen käsiteltäväksi tulevat asiat 
4) valmistella ja johtaa liiton pohjoismaista toimintaa 
5)  harjoittaa nuorisolle suunnattua pohjoismaista valistustoimintaa järjestämällä kokouksia, 
 tapaamisia ja kurssitoimintaa 
6) hyväksyä paikallisosastojen säännöt ja sääntömuutokset 
7) huolehtia varojen hankinnasta ja vastata liiton talouden ja omaisuuden hoidosta 
8) ohjata paikallisosastojen jäsenhankintaa 
9) valvoa liiton toimiston toimintaa sekä päättää liiton työntekijöiden palkkaamisesta ja 
 irtisanomisesta. 
 

14 §    Työvaliokunta 
 

Työvaliokunnan tehtävänä on: 
 



1)  valmistella liittohallituksen kokoukset 
2) valvoa liittohallituksen päätösten toteuttamista 
3) hoitaa liiton juoksevia asioita 
4) hoitaa muut hallituksen työvaliokunnalle uskomat tehtävät 

 
15 §    Vaalivaliokunta 
 

Vaalivaliokunnan nimeämisestä päätetään kevätkokouksessa. Jäsenet päätetään voimassa 
olevien vaalisääntöjen mukaisesti. Vaalivaliokunta tekee yhdistyksen sääntöjen ja voimassa 
olevien vaalisääntöjen mukaisesti esityksen syyskokoukselle hallituksesta. 
 
 

D. MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
16 §    Taloudenhoito ja tilinpäätös 
 

Liiton taloudenhoitajana toimii pääsihteeri. Liiton tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi.  
Tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajalle ja toimintatarkastajalle 
viimeistään kuukausi ennen liittokokousta. 
 

17 §    Liiton nimen kirjoittaminen 
 

Liiton nimen kirjoittaa liiton puheenjohtaja yhdessä pääsihteerin kanssa tai jompi kumpi 
varapuheenjohtajista yhdessä pääsihteerin kanssa. 
 

18 §    Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 
 

Näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista ja liiton purkamisesta päättää liittokokous. Päätökseen 
sääntöjen muuttamisesta tarvitaan vähintään kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista 
äänistä. Päätökseen liiton purkamisesta tarvitaan vähintään viisikuudesosaa (5/6) kokouksessa 
annetuista äänistä. 
 
Liiton purkautuessa sen varat on luovutettava Pohjola-Norden r.y.:lle käytettäviksi liiton 
tarkoituksen toteuttamiseen. 

 
 
 

 
  
 


