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European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n säännöt 
 
1§ Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 
ja toimialue koko maa. 
 
2§ Tarkoitus ja toimintamuodot 
 
Yhdistys on itsenäinen, poliittisesti sitoutumaton koulutuksellinen järjestö, jonka kohderyhmänä ovat nuoret. 
Sen tarkoitus on kannustaa ja kasvattaa suomalaisista nuorista avoimia, suvaitsevaisia ja aktiivisia eurooppa-
laisia kansalaisia. Yhdistys pyrkii lisäämään nuorten tietoutta Euroopasta, sen yhdentymisestä ja ajankohtai-
sista Eurooppa-politiikan kysymyksistä, edistämään kulttuurienvälistä ymmärrystä nuorten keskuudessa ja 
kehittämään nuorten taitoja kansainvälisen yhteistyön piirissä. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia, kampanjoita ja koulutustilaisuuksia sekä laatii 
julkaisuja. Se myös valitsee tapahtumiensa kautta suomalaisia nuoria osallistumaan European Youth Par-
liamentin tapahtumiin ulkomailla. 
 
Yhdistys on European Youth Parliamentin (EYP, suom. Euroopan nuorten parlamentti) Suomen jäsenjärjestö. 
Se osallistuu kansainvälisen EYP-verkoston toimintaan ja hallintoon sen toimielinten kautta. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kaikkea kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan 
testamentteja ja lahjoituksia ja järjestää arpajaisia ja myyjäisiä. 
 
3§ Jäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdis-
tyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoi-
tuksen ja järjestää EYP-toimintaa alueellaan (paikallisyhdistys). 
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
 
4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Varsinaisella jäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 



 
 

  
  

European Youth Parliament Finland  – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org 
 
   

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai menettelyl-
lään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
5§ Liittymis- ja jäsenmaksu 
 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruu-
desta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Rekisteröityjen yhdistysten liittymismaksu ja 
vuotuinen jäsenmaksu voi syyskokouksen päätöksellä olla eri suuri kuin henkilöjäsenten liittymis- ja jäsen-
maksu. 
 
Varsinaiset jäsenet voivat maksaa vuotuisen jäsenmaksun korvaavan elinikäisen jäsenmaksun. Elinikäisen 
jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 
 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
 
6§ Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi varsinaista 
jäsentä ja 0–2 varajäsentä. 
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa ja erottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan, pääsihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he kat-
sovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mu-
kaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai pää-
sihteeri, kaksi yhdessä. 
 
8§ Toiminnan- ja tilintarkastajat 
 
Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemat kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkistajaa tai 
kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa. Tilin- tai toiminnantarkastajat 
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valitaan seuraavaksi tilikaudeksi. Tilintarkastajana voi toimia tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi on 
valittu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajia ei tarvitse olla. Toiminnantarkastajien on oltava luonnollisia 
henkilöitä. 
 
9§ Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkasta-
jille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös esitetään. Tilin- tai toiminnantarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
10§ Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti–toukokuussa. Yhdistyk-
sen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras–joulukuussa. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan ai-
hetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäseniltä sitä hallitukselta erityi-
sesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kulues-
sa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 
Harkintavalta jäsenten mahdollisuudesta etäosallistua yhdistyksen kokouksiin on yhdistyksen hallituksella. 
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla yhdistyksen jäsenillä, jotka ovat maksaneet toiminta-
vuoden jäsenmaksun tai elinikäisjäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten ei tarvitse maksaa 
jäsenmaksua. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksessa 
läsnä oleva varsinainen yhdistyksen jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä (1) poissaolevaa jäsentä. 
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puo-
let annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 
 
11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeis-
tään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostitse kul-
lekin jäsenelle tai julkistamalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla. 
 
12§ Varsinaisten kokousten asiat 
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a) Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaski-
jaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto 
6. Hyväksytään toimintakertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntä-
misestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Hallitus esittää selonteon toiminnasta kuluvalta vuodelta 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
b) Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaski-
jaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
5. Hallitus esittää selonteon toiminnasta kuluvalta vuodelta 
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle toimikaudelle sekä liittymis- ja jäsen-
maksujen suuruudet 
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet ja hallituksen varajäsenet 
8. Valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatilin- tai toiminnantarkastajaa 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltä-
väksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää ko-
kouskutsuun. 
 
13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutta-
misesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai, jos se lakkautetaan, määrää yhdistyksen purkamista päättävä kokous tavan, 
jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen hyväksi. 
 
14§ Muut säännöt 
 
Yhdistyksen virallinen pöytäkirjakieli ja myös sääntöjen ainoa virallinen kieli on suomi. 
 
Asioissa, joista ei ole määräyksiä näissä säännöissä, noudatetaan yhdistyslakia. 


