SUOMEN KESKUSTA RY:N SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi ja tarkoitus
Yhdistyksen nimi on Suomen Keskustanuoret ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä voidaan käyttää nimeä
Keskustanuoret. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa. Suomen Keskusta
r.p:tta nimitetään näissä säännöissä puolueeksi, puolueen maakunnallista jäsenyhdistystä puolueen
piirijärjestöksi tai puolueen piiriksi, puolueen kunnallista jäsenyhdistystä kunnallisjärjestöksi, tätä yhdistystä
liitoksi, liiton maakunnallista jäsenyhdistystä piiriksi, liiton kunnallista tai useamman kunnan yhteistä
jäsenyhdistystä aluejärjestöksi ja paikallista, kunnallista tai muuta henkilöjäsenten muodostamaa
jäsenyhdistystä osastoksi.
2§
Liiton tarkoituksena on
1) herättää nuorten kiinnostusta itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen, oman maailmankatsomuksensa
rakentamiseen sekä yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen;
2) kasvattaa nuorten vastuuntuntoa itsestään, muista ihmisistä ja ympäristöstä sekä kannustaa heitä
osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen elämään;
3) kasvattaa nuoria toimimaan kansanvallan kehittämiseksi ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden
toteuttamiseksi;
4) kehittää nuorten elinoloja sekä edistää heidän koulutustaan, taloudellista toimeliaisuuttaan ja
itseluottamustaan;
5) toimia elämää ylläpitävän luonnon turvaamiseksi sekä lisätä nuorten aktiivisuutta elinympäristön
viihtyvyyden lisäämiseksi;
6) lisätä suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa;
7) luoda edellytyksiä nuorten aatteellisuuden kasvulle puolueen ja liiton ohjelmien pohjalta;
8) kannustaa nuoria kansainvälisyyteen sekä
9) edistää nuorten terveitä elämäntapoja.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1) konkretisoi poliittisiin ohjelmiinsa ja tavoitteisiinsa kirjatut ajatukset monipuoliseksi käytännön
vaikuttamistyöksi ja osallistumiseksi.
2) organisoi nuorille aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattavaa toimintaa.
3) luo ja pitää yllä laajaa vaikutusverkostoa, joka toimii paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja
kansainvälisellä tasolla.
4) vaikuttaa linjaustensa ja päätöstensä mukaisesti Suomen Keskustan politiikkaan.
5) osallistuu puolueen eduskunta-, presidentin-, Euroopan parlamentin vaalitoimintaan ja
kunnallisvaalitoimintaan sekä muuhun vaalitoimintaan.
6) on aktiivinen ja vaikuttava toimija nuorisojärjestökentässä sekä laajemmin kansalaisyhteiskunnassa.
7) toimii koko maassa.
8) tukee ja ohjaa jäseninään olevien yhdistystensä toimintaa.
9) julkaisee painettuna ja sähköisesti sanomalehtiä, kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja sekä harjoittaa muuta
julkaisutoimintaa.
10) voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, omistaa ja hallitsee kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
asianomaisella luvalla toimeenpanee keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ravintolaliikettä
ja tavanomaista kioskikauppaa.
Liiton jäsenet
4§
Liiton jäseniksi voi hallitus hyväksyä rekisteröidyt osastot, osastojen muodostamat aluejärjestöt sekä
osastojen ja aluejärjestöjen muodostamat piirit ja muut Suomessa rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenyyttä
anovan tulee lähettää kirjallinen anomus hallitukselle ja alistaa samalla sääntönsä hyväksyttäväksi. Osastojen
ja piirien henkilöjäsenten tulee olla viisitoista (15) vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia tai sellaisia
ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa. Osastojen jäsenten täyttäessä 30 vuotta siirtyy hän seuraavan
vuoden alusta halutessaan suostumuksensa mukaisesti kannattavaksi jäseneksi. Kannattavaksi jäseneksi voi
liittyä myös muu yhdistyslain 10 §:n ehdot täyttävä rekisteröity yhdistys tai yksityinen henkilö.
Kunniajäsenekseen voi liiton liittokokous kutsua erikoisesti ansioituneen liiton jäsenen tai osaston
henkilöjäsenen.
Liitto pitää jäsenluetteloa piirien, aluejärjestöjen ja osastojen henkilöjäsenistä.
5§

Jokainen piiri suorittaa liitolle vuosittain marraskuun loppuun mennessä jäsenmaksua sen määrän, jonka
varsinainen liittokokous seuraavaa kalenterivuotta varten päättää. Sen lisäksi voi liittokokous päättää
koottavaksi myös hallituksen esittämiä jäsenmaksuja muilta jäseniltä sekä ylimääräisiä jäsenmaksuja piireiltä.
Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
6§
Jäsen voi erota liitosta tekemällä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä liiton liittokokouksen pöytäkirjaan.
7§
Liiton hallitus voi hankittuaan asianomaisen piirin johtokunnan lausunnon erottaa liiton jäsenyydestä osaston,
aluejärjestön, kannattavan jäsenen tai muun rekisteröidyn yhdistyksen
1) jonka toiminta on liiton periaatteiden, ohjelmien tai sääntöjen vastaista,
2) joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai
3) joka muulla tavalla laiminlyö jäsenvelvollisuutensa tai liiton päätösten noudattamisen.
Piirin erottamisesta päättää liittokokous, hallituksen esityksestä yhdistyslain 14§:ssä mainituilla
erottamisperusteella.
8§
Kun jäsen 6 §:ssä tai 7 §:ssä mainituissa tapauksissa eroaa tai erotetaan liitosta, se menettää kaikki liitolle
suorittamansa maksut. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne jäsenmaksut, jotka koskevat sitä
kalenterivuotta, minkä aikana eroamisilmoitus tehtiin, sekä sitä edeltänyttä aikaa.
Liiton toimielimet
9§
Liitossa käyttää päätösvaltaa liittokokous ja valtuuskunta näiden sääntöjen myöhemmin määrittelemällä
tavalla. Toimeenpanevana toimielimenä on hallitus ja sen apuna työvaliokunta.
Liittokokous
10 §
Varsinainen liittokokous pidetään joka vuosi kesä-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana ja
määräämässä paikassa. Ylimääräisiä liittokokouksia pidetään milloin hallitus niin päättää, tai jos vähintään

kolme (3) piiriä tai vähintään 1/3 liiton kaikista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti
ilmoitettua tarkoitusta varten.
11 §
Liittokokous kutsutaan koolle liiton järjestölehdessä tai Suomen Keskusta rp:n pää-äänenkannattajassa
julkaistulla tiedonannolla vähintään kahta (2) kuukautta ennen varsinaisen liittokokouksen alkamista sekä
vähintään yhtä (1) kuukautta ennen ylimääräisen liittokokouksen alkamista.
12 §
Liittokokoukseen on oikeus lähettää täysivaltaisia edustajia siten, että
1) kukin osasto lähettää yhden (1) edustajan.
2) kukin aluejärjestö lähettää yhden (1) edustajan sekä
3) kukin piiri lähettää edustajia piirin ja sen jäsenyhdistysten yhteisen henkilöjäsenmäärän edellisen vuoden
viimeisen päivän mukaisesti seuraavasti:
Jäseniä

Edustajia

0-199
200-499
500-999
1000-1499
1500-1999
2000-2499
2500-

15
20
25
35
45
50
55

Liittokokouksessa piirien, osastojen sekä aluejärjestöjen edustajilla on kaikilla käytössään yksi (1) ääni.
Äänivalta liittokokouksessa on jäsenmaksunsa 5 §: n mukaisesti kokousta edeltäneeltä kalenterivuodelta
suorittaneiden jäsenyhdistysten edustajilla, sekä sellaisten jäsenyhdistysten edustajilla, jotka eivät kokousta
edeltäneenä kalenterivuotena 5 §:n mukaisesti olleet jäsenmaksuvelvollisia. Liittokokousedustajan on oltava
jonkin Suomen Keskustanuoret ry:n piirin tai osaston henkilöjäsen. Kannattavilla ja kunniajäsenillä on vain
puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kokous voi päättää puhe- ja läsnäolo-oikeuden laajentamisesta. Liittokokousedustaja
voi olla vain yhden lähettäjätahon edustaja.
13 §
Kaikkien liittokokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava liiton hallituksen kokouskutsussa ilmoittamassa
paikassa ja määräämänä aikana. Äänivaltaisten edustajien on samalla jätettävä edustajavaltakirjansa
tarkistettaviksi.

14 §
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2) valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat,
3) asetetaan tarpeelliset valmistelevat valiokunnat ja työryhmät,
4) annetaan toiminnallinen ja taloudellinen selonteko,
5) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
6) päätetään liiton hallituksen ja eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja palkkioista,
7) päätetään tilintarkastajien palkkioista,
8) määrätään seuraavana vuonna kannettavat jäsenmaksut,
9) päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta,
10) valitaan parittomina vuosina hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,
toimikaudeksi, joka alkaa välittömästi liittokokouksen jälkeen,
11) valitaan parittomina vuosina hallituksen kaksi (2) varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan liiton
varapuheenjohtajiksi, toimikaudeksi, joka alkaa välittömästi liittokokouksen jälkeen,
12) valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle,
13) hallitukselle kaksi (2) varajäsentä,
14) yksi edustaja työntekijöistä, yksi edustaja Suomen Keskusta r.p:sta ja yksi edustaja Keskustan
Opiskelijaliitto ry:stä, kaikki puhe- ja läsnäolo-oikeudella,
15) kaksi (2) tilintarkastajaa joista toisen tulee olla auktorisoitu ja heille varatilintarkastajat,
16) valitaan vuosittain valtuuskunnan jäsenet toimikaudeksi, joka alkaa välittömästi liittokokouksesta
17) edustajaehdokas puolueen hallitukseen,
18) edustajaehdokas Keskustan Opiskelijaliitto ry:n hallitukseen,
19) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä

20) käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle
kirjallisesti esittäneet ja mitkä liittokokous päättää ottaa käsiteltäviksi.
15 §
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään ne asiat, mitkä kokouskutsussa on mainittu sekä ne kokouksessa
esitetyt kysymykset, mitkä kokous päättää ottaa käsiteltäväksi huomioon ottaen yhdistyslain 23§:n
määräykset.
16 §
Liittokokouksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jollei
kokous toisin päätä.
Valtuuskunta
17§
Valtuuskunnan varsinainen kokous pidetään joka vuosi maalis-toukokuun aikana hallituksen määräämänä
aikana ja määräämässä paikassa. Ylimääräinen valtuuskunnan kokous pidetään milloin valtuuskunta tai
hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 valtuuskunnan jäsenistä tai vähintään 1/3 liiton äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten.
18§
Valtuuskunta kutsutaan koolle liiton järjestölehdessä tai Suomen Keskusta r.p:n pää-äänenkannattajassa
vähintään kahta (2) kuukautta ennen valtuuskunnan varsinaista kokousta tai vähintään yhtä (1) kuukautta
ennen ylimääräistä valtuuskunnan kokousta.
19§
Valtuuskuntaan varsinainen liittokokous valitsee jäsenet siten, että varsinaisen valtuuskunnan muodostaa
Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kolme edustajaa kustakin piiristä.
Valtuuskunnan kokoukseen voivat osallistua hallituksen jäsenet sekä liiton ja piirien toimihenkilöt puhe- ja
läsnäolo-oikeudella. Kokous voi päättää puhe- ja läsnäolo-oikeuden laajentamisesta. Valtuuskunnan kokous
on päätösvaltainen, jos liiton puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet
jäsenistä on läsnä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa arpa.
20§

Kaikkien valtuuskunnan kokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava liiton hallituksen kokouskutsussa
ilmoittamassa paikassa ja määräämänä aikana.
21§
Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3) asetetaan tarpeelliset valmistelevat valiokunnat ja työryhmät
4) esitetään liiton vuosikertomus ja päätetään siitä
5) esitetään tili ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta, vahvistetaan tilinpäätös
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudesta vastaaville
7) valitaan sääntömääräistä puoluekokousta edeltävässä kokouksessa jäsenehdokkaat ja varajäsenehdokkaat
puolueen puoluevaltuuskuntaan
8) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
9) Valtuuskunnan kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut ja ne muut asiat jotka on toimitettu
hallituksen tietoon yhtä (1) kuukautta ennen valtuuskunnan kokousta.
Hallitus
22 §
Liiton hallitukseen kuuluvat varsinaisessa liittokokouksessa valittavat liiton puheenjohtaja ja kaksi (2)
varapuheenjohtajaa sekä liittokokouksessa valittavat kymmenen (10) hallituksen varsinaista jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Lisäksi Suomen Keskusta rp ja Keskustan Opiskelijaliitto ry voivat esittää hallitukseen puhe- ja
läsnäolo-oikeudella edustajan. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Toimikausi alkaa varsinaisesta liittokokouksesta. Hallituksen varajäsenet sekä puhe- ja läsnäolooikeudella olevat Suomen Keskusta rp:sta ja Keskustan Opiskelijaliitto ry:stä valittavat edustajat valitaan
vuodeksi kerrallaan, muut hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että
vuosittain puolet kerrallaan on erovuorossa. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi alkaa valintaa
seuraavan kalenterivuoden alusta.
23 §

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman
varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään seitsemän (7) jäsentä, mukaan
luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksiin on etäosallistumisoikeus kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla, silloin kun hallitus niin päättää.
24 §
Liiton hallituksen tehtävä on
1) valita keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa työvaliokunta,
2) asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät,
3) johtaa liiton yleistä toimintaa,
4) hyväksyä jäsenyhdistysten jäsenyysanomukset, säännöt ja sääntöjen muutokset,
5) ottaa liiton palvelukseen pääsihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja laatia heille ohjesäännöt ja sopia
heidän palkkauksestaan,
6) päättää liiton hyväksi tapahtuvista varainkeräyksistä,
7) vastata liiton omaisuuden hoidosta ja taloudellisesta toiminnasta,
8) valmistella liittokokousten ja valtuuskunnan kokousten ohjelma
9) laatia varsinaisessa liittokokouksessa esitettäväksi kertomus liiton toiminnasta edellisen liittokokouksen
jälkeiseltä ajalta,
10) valmistella varsinaisessa liittokokouksessa esitettäväksi selvitys liiton taloudellisesta tilasta,
11) valmistella ja esittää valtuuskunnan varsinaiselle kokoukselle toimintakertomus ja tilit, jotka päätetään
kalenterivuosittain,
12) valmistella ja esittää varsinaiselle liittokokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
13) valita edustajat Vesaisten valtuuskuntaan ja muihin kokouksiin, joissa liitolla on edustusoikeus.
14) toteuttaa liittokokousten ja valtuuskunnan kokousten päätökset sekä
15) hoitaa muut liiton toimintaan liittyvät tehtävät.

25 §
Työvaliokunta
Liiton hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä kaksi (2) muuta
hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3)
jäsentä on läsnä, puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista mukaan luettuna. Työvaliokunta
valmistelee liiton hallitukselle tehtävät ehdotukset ja seuraa osaltaan liiton elinten päätösten toteuttamista
hallituksen ohjeiden mukaisesti.
26 §
Vaalitoiminta
Liitto osallistuu vaalitoimintaan valtiollisissa, kunnallisissa, tasavallan presidentin, Euroopan parlamentin
jäsenten vaalissa sekä muissa mahdollisissa vaaleissa yhteistyössä puolueen kanssa.
Luottamus- ja toimihenkilöiden tehtävät
27 §
Liiton puheenjohtajan tulee valvoa, että liiton toimintaa johdetaan sääntöjen ja ohjelmien hengessä ja liiton
elinten päätösten mukaisesti. Hän kutsuu koolle hallituksen, sen työvaliokunnan ja johtaa puhetta niiden
kokouksissa sekä julistaa liittokokouksen avatuksi. Puheenjohtaja allekirjoittaa pääsihteerin kanssa
jäsenyhdistysten säännöt.
28 §
Liiton toimiston tehtävänä on pääsihteerin johdolla, hallituksen osoitusten mukaisesti ohjata liiton toimintaa
ja taloutta ja toteuttaa liiton hallituksen päätökset sekä tehdä oma-aloitteisesti puheenjohtajalle ja
hallitukselle esityksiä liiton toimintaa ja taloutta koskevista kysymyksistä.
29 §
Tilintarkastajat tarkastavat liiton hallinnon ja tilit ja antavat niistä tarkastuskertomuksen liiton hallitukselle
ennen maaliskuun loppua.
Yleisiä määräyksiä
30 §
Liiton nimen kirjoittaa liiton puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan kanssa tai joku
edellä mainituista yhdessä pääsihteerin tai liiton sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus
nimenkirjoitusoikeuden myöntää.

31 §
Liiton hallituksen puolesta allekirjoittavat asiakirjat, säännöt, julistukset ym. puheenjohtaja ja pääsihteeri
yhdessä paitsi tavallisessa kirjeenvaihdossa jompikumpi erikseen samoin kuin ne liiton toimihenkilöt, joille
hallitus on nimenkirjoitusoikeuden myöntänyt.
32 §
Liiton puolesta kantaa ja vastaa liiton hallitus.
Sääntöjen muuttaminen
33 §
Näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista päättää sitä varten koolle kutsuttu liittokokous vähintään 2/3 äänten
enemmistöllä annetuista äänistä.
Liiton purkaminen
34 §
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa sitä varten koolle kutsutussa liittokokouksessa; ensimmäisessä
vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja toisessa vähintään kuukauden
kuluttua pidettävässä liittokokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Aiotusta
purkamisesta on ilmoitettava puolueen hallitukselle.
35 §
Jos liitto päätetään purkaa tai se lakkautetaan, on sen käytettävissä olevat varat luovutettava viimeisen
purkamisesta päättävän liittokokouksen määräämällä tavalla käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä
mainittuun tarkoitukseen.

