
SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi on Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Espoo. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu. 

Yhdistyksen tarkoitus on toimia tuulivoimarakentamisen piiriin joutuvien kansalaisten etujärjestönä 

ja yhdyssiteenä, edistää tuulivoimarakentamiseen liittyvää tutkittua tietoja ja varmistaa 

tuulivoimarakentamisen toteutuminen Suomessa siten, että asukkaisiin, luontoon ja 

kulttuuriympäristöön kohdistuvat tuulivoimarakentamisen haitat saadaan minimoitua. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa, kouluttaa, järjestää kokouksia ja esitelmiä sekä 

seuraa tuulivoimarakentamiseen liittyvää tutkimusta ja tietoa. Yhdistys tekee aloitteita sekä antaa 

lausuntoja paikallisille, maakunnallisille ja valtion viranomaisille tuulivoimarakentamisen haittojen 

ehkäisemiseksi ja niihin liittyvän tiedon lisäämiseksi. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. 

Yhdistys voi tarjota tuulivoimarakentamisen piiriin joutuville kansalaisille maksutonta oikeudellista 

neuvontaa. Yhdistys voi harjoittaa yhteistoimintaa muiden samoja tarkoitusperiä edistävien 

tahojen kanssa, mukaan lukien paikalliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset tahot sekä ulkomaiset 

alan järjestöt. Yhdistys ei harjoita voittoa tuottavaa toimintaa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys 

voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, saatuaan 

siihen asianomaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta 

omaisuutta. 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tuulivoimarakentamisen piiriin joutunut 

kansalainen tai kuka tahansa henkilö, joka haluaa ajaa tällaisten kansalaisten etuja ja hyväksyy 

yhdistyksen säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 

yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja 

kannatusjäsenet hyväksyy 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 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen 

liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja 

jäsenyyden ehtoja. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen on oikeutettu saattamaan 

erottamispäätöksensä yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi toimittamalla siitä yhdistyksen 

hallitukselle kirjallisen vaatimuksen 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta tai 

jäsenmaksun perimättä jättämisestä erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolmesta kahdeksaan (3-8) 

varsinaista jäsentä ja 0-5 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen 

varsinaiset jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi 

kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan uusia jäseniä niin, että puolet tai lähinnä puolet 

hallituksen jäsenistä vaihtuu yhtenä kalenterivuonna. Myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

vaihtuvat eri vuosina. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi 



kalenterivuodeksi. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan tai vähintään kahden varsinaisen jäsenen kutsusta, kun he katsovat siihen 

olevan aihetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Hallituksen tehtäviä ovat: 

1. Edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. 

2. Kiinnittää huomiota seikkoihin, jotka koskevat yhdistystä ja sen toimintaympäristöä ja sopia 

tarvittaessa toimenpiteistä. 

3. Vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta. 

4. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

5. Vuosittain, viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta antaa toiminnantarkastajille tarvittavat 

tili- ja asiakirjat yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastamista varten. 

6. Antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuonna. 

7. Vastata yhdistyksen kokousten, muiden tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä. 

8. Hyväksyä uudet varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet ja ylläpitää jäsenluetteloa. 

9. Valita yhdistyksen mahdollisten toimihenkilöiden palkkaamisesta ja heille maksettavista 

palkkioista yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion puitteissa sekä tarvittaessa 

erottaa heidät tehtävistään. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai 

rahastonhoitajan kanssa, aina kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi 

varatoiminnantarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 

annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 

vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 

vuosittain syyskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous 

pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 

kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen 

kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan asia 

ratkaistaan arvalla. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta 

lehti-ilmoituksilla, yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokoukseen voidaan 

osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä ilmoitettava, mikäli kokoukseen 

on mahdollista osallistua postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  

11. Varsinainen kokous 



Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille. 

7. Käsitellään hallituksen laatima katsaus alkaneen vuoden toiminnasta ja toimintasuunnitelman 

toteuttamisesta loppuvuonna. 

8. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- a 

jäsenmaksujen suuruudet tai niiden perimättä jättämiset seuraavalle kalenterivuodelle. 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi) ja osa jäsenistä (korkeintaan puolet 

jäsenistä vaihtuu vuosittain). 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin 

asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai 

sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Kokouksen päättäminen. 

12. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat 

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri 

allekirjoittavat ja jonka yksi tai kaksi pöytäkirjantarkastajaksi valittua kokouksen äänivaltaista 

osanottajaa tarkastavat. Pöytäkirjat on asetettava nähtäviksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. 

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 muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen 

varat käytetään luonnon ja kulttuuriympäristön säilyttämisen hyväksi purkamisesta päättävän 

kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 

tarkoitukseen. 

14. Sääntöjen soveltaminen 

Näitä sääntöjä sovellettaessa on noudatettava voimassa olevaa yhdistyslakia. 

 

 


