
Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry.

1§ Liiton nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry. 
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on 
Helsinki. Englannin kielellä liitosta käytetään nimeä Peace Union of Finland.

2§ Liiton tarkoitus

Liiton tavoitteena on maailmanlaajuinen vapaudelle, oikeudenmukaisuudelle, 
ihmisoikeuksien kunnioitukselle ja kansainväliselle solidaarisuudelle perustuva 
pysyvä rauha.

Liitto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhantyötä tekevien 
järjestöjen keskusjärjestö. Se jatkaa vuonna 1907 perustetun Suomen 
Rauhanliiton toimintaa ja ylläpitää sen perinnettä. Järjestö oli ensimmäisen 
maailmansodan aikana kielletty ja perustettiin uudestaan vuonna 1920 Suomen 
Rauhanliitto -   Kansainliittoyhdistys -nimisenä. Toisen maailmansodan jälkeen 
liiton nimi vuoteen 2011 asti oli Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys.

Liitto tekee tunnetuksi Yhdistyneet Kansakunnat -järjestön periaatteita ja 
toimintaa sekä edistää YK:n periaatteiden mukaisesti ihmisten ja kansojen välistä 
yhteisymmärrystä ja rauhanomaista yhteistyötä. Liitto toimii sellaisen 
kansainvälisen oikeusjärjestyksen aikaansaamiseksi, jossa sotaa ei ole, ja 
työskentelee siksi yleisen ja täydellisen aseidenriisunnan toteuttamiseksi.

3§ Liiton toimintamuodot

Tavoitteidensa toteuttamiseksi liitto voi

- harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja kustannustoimintaa;
- järjestää kokouksia, seminaareja, kursseja, luentoja ja  
kulttuuritilaisuuksia;
- liittyä jäseneksi tai toimia sellaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä 
järjestöissä, joiden tavoitteet sopivat yhteen liiton omien tavoitteiden 
kanssa.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisen luvan hankittuaan panna 
toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia ja vastaavia varainhankintatoimia sekä ottaa 
vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Liitto voi hankkia ja omistaa 
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.



Liitto edistää tavoitteitaan kansainvälisellä tasolla IPB:n (International Peace 
Bureau) eli Kansainvälisen Rauhantoimiston jäsenenä.

4§ Liiton jäsenet

Liiton varsinaisina jäseninä on rekisteröityjä yhteisöjä, jotka haluavat tukea ja 
edistää Rauhanliiton päämääriä.

Liitolla voi olla kannattajajäseniä, jotka ovat yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia 
yhteisöjä.

Liiton kokous voi kutsua liiton kunniajäseniksi yksityishenkilöitä heidän 
rauhantyölle antamansa erityisen ansiokkaan panoksen johdosta.

Liiton hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hakemuksesta. 
Liitosta voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Hallituksen on pidettävä kaikista jäsenistä yhteystietorekisteriä, 
josta ilmenevät myös jäsenmaksusuoritukset. 

Jäsenten on suoritettava liitolle vuosittain edellisen syyskokouksen määräämä 
jäsenmaksu. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille ja 
kannattajajäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille. Kunniajäsen on vapautettu 
jäsenmaksuvelvoitteesta.

 Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua kahden vuoden kuluessa 
sen erääntymisestä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi. Hallituksella on 
oikeus erottaa jäsen, joka vahingoittaa liittoa tai toimii sen periaatteiden 
vastaisesti. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota liiton seuraavaan varsinaiseen 
kokoukseen jättämällä hallitukselle valituskirjelmä kuukauden kuluessa 
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Liiton toimikaudet

Liiton toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

6§ Liiton kokoukset

Liitolla on toimikauden aikana kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous maalis-
huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus voi kutsua koolle 
ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle 
välittömästi, mikäli vähintään kolme liiton varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti vaatii 



erityisesti mainitun asian käsittelemistä varten tai muutoin yhdistyslain 
mukaisesti.

Liiton kokouksissa asioita käsitellään hallituksen laatiman esityslistan mukaisesti. 
Jäsenten liiton kokousten käsittelyyn haluamat asiat on jätettävä aloitteina 
hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta hallituksen lausunnon 
valmistamista varten.

Liiton kokouskieliä ovat suomi ja ruotsi. Virallinen pöytäkirjakieli on suomi. 
Pöytäkirjoista on laadittava ja toimitettava jäsenjärjestöille ruotsinkielinen 
käännös.

Liiton kevätkokouksessa

- Käsitellään hallituksen laatima edellisen toimikauden toiminta- ja tilikertomus;
- Vahvistetaan edeltäneen toimikauden tilinpäätös sekä päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, tai 
päätetään muista liiton tilien ja hallinnon tarkastuksen edellyttämistä toimista.

Liiton syyskokouksessa 

- Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi 
toimikaudeksi;
- Määrätään seuraavan toimikauden jäsenmaksut;
- Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa 
seuraavaksi toimikaudeksi sekä viisi (5) hallituksen varsinaista jäsentä kahdeksi 
seuraavaksi toimikaudeksi niiden viiden (5) sijaan, jotka hallituksen kymmenestä 
(10) varsinaisesta jäsenestä ovat erovuoroisia, sekä lisäksi 2-4 varajäsentä 
seuraavaksi toimikaudeksi. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus arvotaan.
- Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi.

7§ Äänivaltaisuus liiton kokouksissa

Edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneilla liiton varsinaisilla jäsenillä on liiton 
kokouksissa yksi ääni kutakin alkavaa sataa (100) jäsentään kohti, kuitenkin 
enintään viisi ääntä.

Jäsenyhteisöt voivat valtuuttaa liiton kokoukseen äänimääräänsä vastaavan 
määrän  edustajia, joista kullakin on yksi ääni.

Liiton kunniajäsenillä, hallituksen jäsenillä, toimihenkilöillä ja kannattajajäsenillä 
on puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallituksella on oikeus kutsua perustamiensa projekti- ja toimintaryhmien 
edustajia seuraamaan liiton kokouksia ja selostamaan ryhmänsä toimintaa. 



Kokous tekee erikseen päätöksen muille kuin edellä mainituille varsinaiseen 
kokoukseen saapuneille henkilöille myönnettävästä läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
Hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä kokous voidaan järjestää siten, että 
siihen on etäosallistumismahdollisuus. Tästä on kokouskutsussa mainittava.

8§ Kutsut liiton kokouksiin

Kutsu liiton kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisena viimeistään kuusi 
viikkoa ennen kokousta. Esityslista ja muu kokousaineisto on toimitettava 
jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.

9§ Liiton hallitus ja henkilöstö

Hallitukseen kuuluvat toimikaudeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja kaksi 
varapuheenjohtajaa sekä kahdeksi toimikaudeksi valittavat kymmenen (10) 
varsinaista jäsentä, joista vuosittain viisi (5) on erovuorossa, sekä 2-4 
toimikaudeksi valittavaa varajäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava liiton 
jäsenyhteisöjen jäseniä tai liiton kannattajajäseniä.

Hallitus johtaa liiton toimintaa ja vastaa sen taloudesta. Hallituksen on toimittava 
näiden sääntöjen ja liiton kokousten antamien ohjeiden mukaisesti. Asioita 
valmistelemaan ja päätöksiä toimeenpanemaan hallitus voi asettaa avukseen 
työvaliokunnan.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsut hallituksen kokoukseen on lähetettävä sekä 
varsinaisille että varajäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on 
päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) 
muuta jäsentä on läsnä kokouksessa. Varajäsenet ovat aina puhevaltaisia 
hallituksen kokouksissa ja tulevat äänivaltaisiksi valitsemisjärjestyksessä, sikäli 
kuin varsinaisia jäseniä on poissa kokouksesta.

Hallitus ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtajan, joka vastaa hallituksen 
kokousten valmistelusta ja sen päätösten toimeenpanosta sekä toimii liiton 
henkilöstön esimiehenä. Muun henkilöstön palkkaamisesta päättää hallitus. 
Lyhytaikaisista työsuhteista päättämisen hallitus voi delegoida 
toiminnanjohtajalle.

Kokous- ja pöytäkirjakielten osalta noudatetaan samaa käytäntöä kuin liiton 
kokouksissa.



10§ Liiton nimen kirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja 
hallituksen erikseen nimenkirjoittajiksi nimeämät henkilöt, kukin yksin.

11§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntömuutosasian käsittelyyn ottaminen liiton kokouksessa edellyttää, että siitä 
on mainittu kokouskutsussa. Sääntömuutoksen hyväksyminen edellyttää 
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä varsinaisessa kokouksessa.

12§ Liiton purkaminen

Tullakseen hyväksytyksi esitys liiton purkamisesta on hyväksyttävä kahdessa 
peräkkäisessä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä.

Mikäli liitto puretaan tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä rauhantyön 
tukemiseen tavalla, josta liiton viimeinen kokous tekee päätöksen.

Nämä säännöt on hyväksytty Helsingissä pidetyssä liiton kevätkokouksessa 
16.4. 2011.

Sääntömuutos on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 
22.08. 2011  Rekisterinumero 57.783


