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1 §  
Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, nimi on Nuorten Kotkien Keskusliitto 
– Unga Örnars Centralförbund NKK ry.  
 
Nuorten Kotkien Keskusliitto on lasten toiminta- ja etujärjestö. Toiminta perustuu 
sosialidemokraattisiin arvoihin, kuten tasa-arvoon, demokratiaan, kansainvälisyyteen, 
oikeudenmukaisuuteen, solidaarisuuteen ja yhdessä toimimiseen. Lasten, nuorten ja heidän 
kanssaan toimivien aikuisten kasvua näihin arvoihin tuetaan monipuolisen toiminnan kautta. 
Etujärjestötoiminnan kautta Nuoret Kotkat osallistuu maailman kehittämiseen 
lapsimyönteisemmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi.  
 
Liiton kotipaikka on Helsinki.  
 
 
2 §  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tukee piiri- ja aluejärjestöjen sekä kotkajaostojen ja 
rekisteröityjen kotkayhdistysten toimintaa viestinnän, materiaalituotannon, koulutuksen sekä 
valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien avulla ja muilla vastaavilla keinoilla. Liitto tekee 
yhteistyötä sosialidemokraattisten järjestöjen, muiden lapsijärjestöjen ja sidosryhmien kanssa.  
 
Liitto tekee kansainvälistä yhteistyötä eri maiden sisarjärjestöjen ja muiden kansainvälisten 
sidosryhmien kanssa.  
 
 
3 §  
Liiton jäseneksi voidaan ottaa sellainen rekisteröity piiri- ja aluejärjestö, joka hyväksyy liiton 
tarkoituksen ja haluaa toimia liiton vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Piiri- ja aluejärjestön 
muodostavat Suomen kansalaisten ja ulkomaalaisten, joiden kotipaikka on Suomessa, 
muodostamat rekisteröidyt yhdistykset, joita näissä säännöissä nimitetään jäsenyhdistyksiksi, ja 
jotka harjoittavat sosialidemokraattisiin arvoihin perustuvaa lapsitoimintaa. Samanarvoisen 
piirijärjestön muodostavat edellisessä kohdassa mainittua toimintaa harjoittavat ruotsin- tai 
saamenkieliset rekisteröidyt järjestöt, joiden kotipaikka on Suomessa.     
 
Jäsenjärjestöjen toimintaa seuraa liittohallitus.  
 
Liiton edustajiston kevätkokous vahvistaa piiri- ja aluejärjestöjen mallisäännöt ja piirijärjestöjen 
rajat.  
 
 
4 §  
Piiri- ja aluejärjestöt ovat velvolliset toiminnassaan noudattamaan liiton sääntöjä sekä sen eri 
elinten ohjelmia ja menettelytapoja koskevia päätöksiä. Liittohallituksen tehtävänä on tässä 
suhteessa seurata piiri- ja aluejärjestöjen toimintaa.  



 
 
5 §   
Jäsenjärjestö, joka rikkoo liiton sääntöjä, ohjelmia tai menettelytapoja vastaan, osallistuu liittoa 
vahingoittavaan toimintaan tai muulla tavalla tekee itsensä sopimattomaksi olemaan liiton jäsen tai 
laiminlyö varoituksesta huolimatta jäsenmaksujen suorittamisen, voidaan erottaa liitosta.  
 
Liittohallituksen tehtävänä on piiri- ja aluejärjestöjen liittoon ottaminen ja siitä erottaminen 
jäljempänä mainituin rajoituksin.   
 
 
6 §  
Ennen liittohallituksen erottamispäätöstä on jäsenjärjestölle varattava tilaisuus selvityksen 
antamiseen paitsi silloin, kun erottamisen syynä on jäsenmaksujen suorittamatta jättäminen.  
 
Jos piiri- tai aluejärjestö, jonka liittohallitus on erottanut, ei tyydy päätökseen, on sillä oikeus 
vedota liiton edustajistoon. Piiri- tai aluejärjestön vetoomus edustajistolle on jätettävä kahden 
kuukauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista liittohallitukselle osoitettavalla 
valituskirjelmällä. Liittohallitus antaa asiasta lausuntonsa edustajiston kokoukselle.  
 
Jos erottamisen syynä on jäsenmaksujen suorittamatta jättäminen, voi jäsenyhdistys liittyä liittoon 
uudelleen suorittamalla maksamatta jääneet jäsenmaksut.  
 
 
7 §  
Kaikkien piirijärjestöjen on suoritettava liitolle jäsenmaksua. Liiton edustajiston kevätkokous 
päättää jäsenmaksujen tilitystavasta ja piirijärjestöjen sijoittamisesta kuusiportaiseen 
jäsenryhmitykseen. Ryhmityksen perusteella määräytyy kunkin piirijärjestön liitolle maksama 
jäsenmaksu, joka päätetään ryhmäkohtaisesti liiton edustajiston kevätkokouksessa. Kunkin 
piirijärjestön ryhmäkohtaiseen sijoitukseen vaikuttaa piirijärjestön toiminnallisuus ja varallisuus. 
Ryhmäsijoitusten muutoksista päättää liiton edustajisto ¾ äänten enemmistöllä.  
 
Aluejärjestöillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.  
 
 
8 §  
Piirijärjestöt ovat velvolliset lähettämään vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
liitteineen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion liittohallitukselle sekä pyydettäessä 
antamaan sille muitakin toiminnallisia ja taloudellisia tietoja.  
 
 
9 §  
Liitto voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, 
harjoittaa majoitus-, ravitsemus- ja kirjakauppatoimintaa sekä kioskikauppaa, vastaanottaa 
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Liitto 
hankkii toiminnoille asianmukaiset luvat.  
 
Piiri- ja aluejärjestöjen on neuvoteltava liittohallituksen kanssa ennen kuin ne päättävät 
kiinteistöjen hankkimisesta, laajentamisesta tai luovutuksesta. Samoin tulee menetellä muissakin 



huomattavia taloudellisia arvoja koskevissa hankkeissa.  
 
 
10 §  
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. 
 
Varsinainen edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.  Kevätkokous pidetään huhtikuun 
puoleen väliin mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Tarkemman kokouspaikan ja -
ajan päättää liittohallitus, joka kutsuu kokouksen koolle. Edustajiston toimikausi on kaksi vuotta.  
 
Edustajiston tehtävänä on kehittää Nuorten Kotkien toimintaa ja valvoa liittohallituksen 
työskentelyä.  
 
Edustajiston kevätkokouksen tehtävänä on  

• käydä kehityskeskustelua Nuorten Kotkien Keskusliiton toiminnan kehittämisestä  

• vahvistaa liiton edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja myöntää tili- ja 
vastuuvapaus 

• valita joka toinen vuosi keskuudestaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
kahdeksi seuraavaksi vuodeksi 

• päättää jäsenmaksujen suuruudesta kuusiportaisen jäsenryhmityksen mukaisesti 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 

• päättää kiinteistöjen ostosta, myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä muista 
huomattavaa taloudellista toimintaa käsittelevistä asioita 

• käsitellä esille tulevat sääntömuutokset 

• käsitellä piirijärjestöjen esitykset sääntöjen pykälän 11 mukaisessa järjestyksessä 

• päättää muista asioista, jotka liittohallitus sille esittää päätettäväksi 
 
Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on   

• hyväksyä liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi 

• valita liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä 
varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi 

• valita liittohallitukseen 10 jäsentä ja kaksi varajäsentä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet 
hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa joka vuosi 

• valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja näiden sääntöjen pykälän 14 mukaisesti 

• käsitellä piirijärjestöjen esitykset sääntöjen pykälän 11 mukaisessa järjestyksessä  

• päättää kiinteistöjen ostosta, myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä muista 
huomattavaa taloudellista toimintaa käsittelevistä asioita  

• päättää muista asioista, jotka liittohallitus sille esittää päätettäväksi 
 
Ylimääräinen edustajiston kokous on kutsuttava koolle, jos liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi  
tai vähintään yksi neljäsosa edustajiston jäsenistä sitä saman asian johdosta kirjallisesti 
liittohallitukselta vaatii.  
 
Kutsu varsinaiseen edustajiston kokoukseen on postitettava kirjeellä tai toimitettava sähköpostitse 
piirijärjestöille ja edustajiston jäsenille kirjeellä vähintään kaksi kuukautta ja ylimääräiseen 
kokoukseen kaksi viikkoa ennen kokouksen pitämistä. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 
määräykset. 
 
 



11 §  
Esityksiä varsinaiselle edustajistolle voivat tehdä piirijärjestöt. Kirjalliset esitykset on jätettävä 
liittohallitukselle yhtä kuukautta ennen varsinaista edustajiston kokousta. Liittohallituksen tulee 
toimittaa esitykset ja antamansa vastaukset esityksiin vähintään kahta viikkoa ennen edustajiston 
kokousta edustajiston jäsenille ja piirijärjestöille.  
 
 
12 §  
Kukin piirijärjestö on oikeutettu valitsemaan edustajistoon jäseniä seuraavasti:  

• jäsenryhmään 1 kuuluva piirijärjestö yksi edustajaa  

• jäsenryhmään 2 kuuluva piirijärjestö kaksi edustajaa  

• jäsenryhmään 3 kuuluva piirijärjestö kolme edustajaa  

• jäsenryhmään 4 kuuluva piirijärjestö neljä edustajaa  

• jäsenryhmään 5 kuuluva piirijärjestö viisi edustajaa  

• jäsenryhmään 6 kuuluva piirijärjestö kuusi edustajaa  
 
Lisäksi kukin piirijärjestö voi valita enintään yhtä paljon varaedustajia piirijärjestön sääntöjen 
pykälän 7 mukaisesti. Varaedustajat tulevat tarvittaessa varsinaisiksi kokousedustajiksi nimetyssä 
järjestyksessä. 
 
Kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni.  
 
Aluejärjestöillä ei ole oikeutta valita edustajaa edustajistoon. 
 
 
13 § 
Edustajiston kokouksen avaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. Ennen edustajiston järjestäytymistä toimii liiton puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja kokouksen puheenjohtajana.  
 
Jokaisen edustajan valtuus on osoitettava asianmukaisella oikeaksi todistetulla piirijärjestön  
kokouksen pöytäkirjanotteella, joka on toimitettava liittohallitukselle edustajiston toimikautta 
edeltävän vuoden loppuun mennessä.  
 
Pöytäkirjanotteiden tarkastajat määrää liittohallitus. 
 
Liittohallituksen jäsenillä sekä liiton toiminnanjohtajalla on edustajiston kokouksessa puhe- ja 
esitysoikeus. Liiton palkatuilla toimihenkilöillä on edustajiston kokouksessa puheoikeus. 
 
 
14 §  
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi ennen 
seuraavan maaliskuun 15. päivää.  
 
Tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa liiton 
tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto.  
 
Tositetarkastajien tehtävänä on tehdä kassan ja kirjanpidon valvontatarkastus, milloin he  
sen katsovat tarpeelliseksi ja antaa tarkastuksestaan lausunto tilintarkastajalle. Tositetarkastajat 



valitsee liittohallitus. 
 
 
15 §  
Liittoa edustaa ja sen lainmukaisena hallituksena toimii liittohallitus.  
 
Liittohallitukseen kuuluvat liiton puheenjohtajat sekä kymmenen varsinaista jäsentä ja nimetyssä 
järjestyksessä kaksi varajäsentä. Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä, osallistuu varajäsen 
nimetyssä järjestyksessä liittohallituksen kokoukseen.  
 
Liittohallituksen kokouksissa edustajiston puheenjohtajilla sekä liiton toiminnanjohtajalla on puhe- 
ja esitysoikeus. 
Muilla liiton toimihenkilöillä on puheoikeus.  
 
Liittohallituksen varajäsenillä, sikäli kun he eivät toimi varsinaisen jäsenen sijalla, on läsnäolo- ja 
puheoikeus.  
Liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.  
Liittohallituksen muiden jäsenten kausi on kaksi vuotta siten, että joka toinen vuosi puolet 
liittohallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa.  
 
Liittohallituksen tehtävänä on:  

• laatia liiton toimintakertomus päättyneeltä kalenterivuodelta ja esittää se seuraavalle 
edustajiston kevätkokoukselle.  

• laatia tilinpäätös päättyneeltä kalenterivuodelta ja esittää se seuraavalle edustajiston 
kevätkokoukselle vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä varten  

• laatia liiton toimintasuunnitelma kalenterivuosittain edustajiston syyskokoukselle  

• laatia liiton talousarvio kalenterivuosittain edustajiston syyskokoukselle  

• johtaa liiton toimintaa ja toimeenpanna edustajiston päätökset sekä hoitaa liiton taloutta ja 
hallintoa, joiden hoidosta se on vastuuvelvollinen edustajistolle  

• antaa neuvoja ja ohjeita, jotka koskevat liiton sisäistä järjestystä  

• edustaa liittoa ulospäin  

• valvoa liiton julkaisujen sisältöä ja toimitustapaa  

• huolehtia liiton kustannustoiminnasta  

• vahvistaa piiri- ja aluejärjestöjen säännöt  

• pitää jäsenluetteloa  

• täyttää muut velvollisuudet, jotka sille sääntöjen mukaan kuuluvat  
 
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet 
liittohallituksen jäsenistä sitä vaatii. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet 
jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi muodostuu se mielipide, 
johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla.   
 
Liittohallituksen jäsen voi erota liittohallituksesta ilmoittamalla siitä liittohallitukselle. 
Liittohallituksen jäsen, joka saamastaan kokouskutsusta huolimatta ja ilmoittamatta hyväksyttävää 
syytä laiminlyö kolme kertaa osallistumisensa liittohallituksen työskentelyyn tai menettelee 
muuten liiton sääntöjen, päätösten tai menettelytapojen vastaisesti, voidaan erottaa 
liittohallituksen jäsenyydestä. Erottamisesta päättää edustajisto, jonka on varattava ko. jäsenelle 
mahdollisuus selvityksen antamiseen ennen päätöksen tekoa. Eronneen tai erotetun 



liittohallituksen jäsenen tilalle siirtyy varajäsen, joka on valittu samaan aikaan varsinaisen jäsenen 
kanssa liittohallitukseen. Varsinaiseksi jäseneksi siirtyneen varajäsenen tilalle edustajisto valitsee 
uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  
 
Sama henkilö ei voi toimia sekä edustajiston että hallituksen jäsenenä.  
Edustajiston jäsenen tultua valituksi hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi, hänen katsotaan 
eronneen edustajiston jäsenyydestä. 
 
 
16 §  
Liittohallitus voi nimetä alaisuuteensa jaostoja ja työryhmiä tarpeen mukaan. 
 
Liittohallituksen alaisuudessa toimii puheenjohtajisto, johon kuuluvat liittohallituksen ja 
edustajiston puheenjohtajat sekä liiton toiminnanjohtaja. Puheenjohtajiston tehtävänä on 
liittohallituksen kokousten valmistelu, päätöksenteon, toimeenpanon ja valmistelun seuranta, 
hankintojen suorittaminen liittohallituksessa tehtyjen päätösten rajoissa sekä hoitaa 
liittohallituksen sille määräämät muut tehtävät. 
 
 
17 §  
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, liiton varapuheenjohtaja, edustajiston 
puheenjohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja ja liiton toiminnanjohtaja sekä ne, jotka 
liittohallitus määrää, aina kaksi yhdessä.  
 
 
18 §  
Liiton toiminnanjohtajan valitsee ja erottaa liittohallitus. Muut toimihenkilöt palkkaa ja erottaa 
puheenjohtajisto ja nämä työskentelevät liittohallituksen vahvistaman ohjesäännön mukaan.  
 
 
19 §  
Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voi tehdä edustajisto, jos esitys siitä on tehty edellä 
pykälässä 11 mainitussa järjestyksessä ja vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista 
äänistä sitä kannattaa.  
 
 
20 §  
Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen jälkeen jäävät varat lankeavat Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:lle käytettäväksi näiden 
sääntöjen pykälässä 1 mainittujen tarkoitusten edistämiseen.  
 
 
21 §  
Liiton purkautumisesta voi päättää edustajisto, mikäli kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä 
kannattaa. Päätös pitää vahvistaa ylimääräisessä edustajiston kokouksessa kolme neljäsosa 
enemmistöllä. Ylimääräinen kokous tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisen 
purkupäätöksen tekemisestä.  
 
 



22 §  
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.  


