
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
ruotsiksi: Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf

SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 13.11.2010 
PRH rekisteröinyt 12.10.2011

Yhdistys ja sen tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ja ruotsiksi 
Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 
Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä piiri. 

2 §
Piirin tarkoituksena on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuri- ja 
rakennusperinnön suojeleminen ja hoitaminen sekä samassa tarkoituksessa toimivien paikallisten ja 
alueellisten yhteisöjen tukeminen.

Piiri toimii Suomen luonnonsuojeluliitto ry -nimisen suomenkielisen keskusjärjestön varsinaisena 
jäsenenä ja sen piirijärjestönä. Jäljempänä Suomen luonnonsuojeluliitto ry:stä käytetään nimitystä 
keskusjärjestö.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri
-  edistää ja avustaa luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kulttuuri- ja  rakennusperintöä ja niitä 
vaalivien yhdistysten toimintaa,
- harjoittaa luontoon ja ympäristönhoitoon liittyvää tutkimustyötä ja seuraa paikallisia 
ympäristömuutoksia,
- jakaa valistusta koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa sekä julkaisuina,
- edistää vapaaehtoisen luonnonsuojelutyön ja viranomaisen välistä yhteistoimintaa,
- antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä asioista ja tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja 
yhteisöille sekä
- tekee yhteistyötä sellaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta vaikuttaa luonnon ja ympäristön 
tilaan sekä rakennus- ja kulttuuriperintöön.

4 §
Toimintansa rahoittamiseksi piiri voi hankkia varoja jäsenmaksuin, keräyksin, apurahoina ja 
arpajaisilla sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia ynnä harjoittaa alaan liittyvää 
kustannustoimintaa ja toimintaan liittyvien tuotteiden myyntiä. Yhdistys voi omistaa ja hallita 
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toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet

5 §
Piirin varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä piirikokouksen hyväksymä luonnon- ja ympäristönsuojelua 
ajava rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Suomessa. Jäljempänä varsinaisista jäsenistä 
käytetään nimitystä paikallisyhdistys. 

6 § 
Paikallisyhdistykset ja kannatusjäsenet maksavat syyskokouksen päättämän vuotuisen jäsenmaksun.

Paikallisyhdistysten jäsenmaksun perusteena on sen edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry -nimisessä keskusjärjestössä rekisteröityjen 
jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneiden varsinaisten henkilöjäsenten lukumäärä.

7 §
Paikallisyhdistyksen, joka haluaa erota piirin jäsenyydestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti 
piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai se voi ilmoittaa siitä piirin kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 

Paikallisyhdistyksen tulee suorittaa jäsenmaksut eron voimaantuloon asti. Ero tulee voimaan 3 kk:n 
kuluttua ilmoituksesta.

Paikallisyhdistys, joka on toiminut piiriä vahingoittavalla tavalla tai julkisesti toiminut piiriä 
vastaan, voidaan erottaa piirikokouksen päätöksellä yhdistyslaissa sanotulla tavalla.

Kokoukset

8 §
Piirin ylin päättävä elin on piirikokous, joita ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräinen kokous.

Piirikokouksen kutsuu koolle piirihallitus viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin 
paikallisyhdistykselle lähetetyllä kirjeellä. Kutsu voidaan lähettää myös sähköpostilla.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. 

Piirikokouksissa puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja. Vastuuvapaudesta 
äänestettäessä puhetta ei voi johtaa asiassa vastuullinen henkilö. Käsiteltävät asiat ratkaistaan 
äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ei toisin määrätä. Äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan kanta.

9 §
Päätösvaltaa piirikokouksissa käyttävät paikallisyhdistykset valtuuttamiensa edustajien välityksellä. 
         
Kullakin jäsenmaksuvelvoitteensa täyttäneellä paikallisyhdistyksellä on piirikokouksissa kaksi (2) 
ääntä sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista täyttää sataa jäsentä kohden. 

Yksi henkilö ei voi käyttää yli kymmentä (10) ääntä. 
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Kannatusjäsenillä on piirikokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

10 §
Syyskokous kutsutaan koolle vuosittain loka- tai marraskuussa, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
- tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat,
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
- todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja päätetään kokouksen työjärjestyksestä,
- keskustellaan piirihallituksen ehdotuksista seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi, 
talousarvioksi ja jäsenmaksuiksi,
- päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut, talousarvio ja toimintasuunnitelma,
- valitaan piirihallituksen puheenjohtaja, milloin viimeksi valittu puheenjohtaja on erovuorossa,
- valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten sijaan sekä hallituksen varajäsenet,
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tai toiminnantarkastaja ja 
varatoiminnantarkastaja,
- päätetään piirin kanta keskusjärjestön päättävissä elimissä esille tulevista asioista sekä 
mahdollisista aloitteista keskusjärjestölle,
- valitaan edustajat keskusjärjestön liittokokoukseen ja piirin ehdokkaat keskusjärjestön 
liitovaltuustoon, milloin liittokokous on pidettävä ennen seuraavaa piirikokousta,
- päätetään piirin edustuksesta muiden yhteisöjen päättävissä toimielimissä sekä
- päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista 
asioista.

Syyskokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet tulee toimittaa piirihallitukselle syyskuun 1. päivään 
mennessä.

11 §
Kevätkokous kutsutaan koolle vuosittain maalis-toukokuussa, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
- tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat,
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
- todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja päätetään kokouksen työjärjestyksestä,
- kuullaan tilintarkastajien lausunto ja keskustellaan hallituksen esityksistä edellisvuoden 
toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi,
- vahvistetaan edellisvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle,
- päätetään piirin kanta keskusjärjestön päättävissä elimissä esille tulevista asioista sekä 
mahdollisista aloitteista keskusjärjestölle,
- valitaan edustajat keskusjärjestön liittokokoukseen ja piirin ehdokkaat keskusjärjestön 
liittovaltuustoon, milloin liittokokous on pidettävä ennen seuraavaa piirikokousta,
- päätetään piirin edustuksesta muiden yhteisöjen päättävissä toimielimissä sekä
- päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja keskustellaan muista työjärjestykseen otetutuista 
asioista.

Kevätkokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet tulee toimittaa piirihallitukselle helmikuun 1. päivään 
mennessä.

12 §
Ylimääräinen piirikokous kutsutaan koolle, kun hallitus tai tilintarkastajat katsovat sen 
tarpeelliseksi tai paikallisyhdistykset, joilla on vähintään 1/10  jäsenmäärästä, tai vähintään 1/10 
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paikallisyhdistysten henkilöjäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten 
hallitukselta pyytää. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta 
piirihallitukselle. Ylimääräisessä piirikokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista 
asioista.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat,
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja päätetään kokouksen työjärjestyksestä sekä
- päätetään kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

13 §
Piirin toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen valitsema piirihallitus, johon kuuluvat 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 
kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä vuodeksi kerrallaan valittavat viidestä kymmeneen (5 -10) 
varajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa piirikokouksen on otettava mahdollisuuksien mukaan 
huomioon paikallisyhdistysten tasapuolinen maantieteellinen ja kielellinen edustus.

Piirihallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin ja 
taloudenhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolisia vakinaisia toimihenkilöitä. Hallitus voi 
kutsua Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n nimeämän edustajan pysyväksi asiantuntijajäsenekseen,
jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta piirihallituksen kokouksissa. Harkintansa 
mukaan hallitus voi nimittää työryhmiä tarpeelliseksi katsottuja asioita valmistelemaan. 

14 §
Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla on 
varsinaisia tai varajäseniä vähintään puolet (5) hallituksen varsinaisten jäsenten luvusta. 
Käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali 
ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Hallituksen tulee
- johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain ja näiden sääntöjen mukaan yhdistyksen 
hallitukselle kuuluvat,
- laatia toiminta- ja taloussuunnitelmat ja hoitaa niiden toimeenpanoa,
- kutsua koolle piirikokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat,
- hoitaa piirin omaisuutta ja pitää siitä ja piirin taloudesta kirjanpitoa,
- ottaa ja vapauttaa toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt ja sopia heidän palkkauksensa 
talousarvion asettamissa rajoissa sekä
- seurata ja avustaa paikallisyhdistysten toimintaa ja tukea harkitsemallaan tavalla niiden aloitteita 
ja hankkeita.

Tilit ja nimenkirjoitus
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15 §
Piirin tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on kultakin vuodelta jätettävä asianmukaisesti päätettyinä 
tilintarkastajille viimeistään helmikuun viimeiseen päivään mennessä ja näiden annettava 
lausuntonsa maaliskuun 15 päivään mennessä.

Piirin tilien tarkastamista varten syyskokous valitsee vuosittain tilintarkastajaksi seuraavaksi 
tilikaudeksi tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan ja varatilintarkastajan, joilla tulee olla lain 
edellyttämä pätevyys. Tilintarkastajan sijasta voidaan valita toiminnantarkastaja, mikäli ei ole 
lainsäädännöllistä velvoitetta tilintarkastajan valitsemiselle.

16 §
Piirin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja piirihallituksen siihen määräämät 
toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä. Piirihallitus voi määrätä jonkun toimihenkilön yksin 
kirjoittamaan piirin nimen määrätyssä yhteydessä, kun samalla määritellään nimenkirjoitusoikeuden
rajat.

Sääntömuutokset

17 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä piirikokouksessa, kun asiasta on mainittu 
kokouskutsussa ja muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kaksi kolmasosaa äänistä.

18 §
Piirin purkamisesta voidaan päättää kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä 
piirikokouksessa, kun asiasta on mainittu kokouskutsuissa ja purkamisen puolesta annetaan 
kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa äänistä.

Jos piiri purkautuu, sen jäljellä olevat varat on käytettävä luonnon- ja ympäristönsuojelua 
edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin piirin purkava kokous päättää.

19 §   
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

20 §
Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaki ja muu lainsäädäntö edellyttävät.
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