
PRH:ssa ennakkotarkastettavana olevat uudet säännöt

Vapaa-ajattelijain liitto ry
 Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vapaa-ajattelijain liitto ry, ruotsiksi Fritänkarnas förbund rf, saameksi 
Friijajurddašeaddjiid lihttu rs. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Tarkoitus on muuttaa Suomi tunnustuksettomaksi valtioksi, jossa julkinen valta kohtelee 
kansalaisia sekä lainsäädännössä että käytännössä yhdenvertaisesti riippumatta heidän 
maailmankatsomuksestaan, jossa yksilön uskonnon ja omantunnon vapaus toteutuu 
täysimääräisesti ja jossa valtio toteuttaa yleismaailmallisesti hyväksyttyjä, uskontoihin 
sitoutumattomia arvoja. Uskonto on yksityisasia.

Päämääränä oleva uskonnollisesti ja katsomuksellisesti tunnustukseton valtio kohtelee 
kaikkia uskontoja ja katsomuksia yhdenvertaisesti, on uskontojen ja katsomusten 
suhteen puolueeton eikä rekisteröi kansalaisten uskontoa tai katsomusta. Uskonnon ja 
katsomuksen vapaus on yksi kansalaisten perusvapauksista, joka ei saa mennä muiden 
vapauksien ja oikeuksien edelle.

Liitto edistää yksilön ja ajatuksen vapautta, suvaitsevaisuutta sekä vastuuta muista 
ihmisistä, luonnosta ja ympäristöstä. Liitto levittää uskonnotonta, tieteelliseen 
menetelmään ja rationaaliseen ajatteluun pohjautuvaa maailmankatsomusta ja tavoittelee 
uskontoihin sitoutumattoman maailmanlaajuisen etiikan muotoutumista.

Päämääriensä saavuttamiseksi liitto vaatii mm.
– valtionkirkkojärjestelmän purkamista,
– kirkkojen jäsenmaksun kannon poistamista verotuksen yhteydestä,
– kaiken erityisesti uskontokunnille jaettavan valtionavun, yhteisövero-osuuksien ja muun 
vastaavan tuen lopettamista,
– uskonnon opetuksen lopettamista päiväkodeista ja kouluista,
– että valtion rahoittamissa yliopistoissa teologian tutkimus ja opetus perustuu nykytieteen 
normeihin,
– sananvapauden asettamista uskonnollisten tunteiden suojan yläpuolelle,
– yleisen hautaustoimen yhteiskunnallistamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
– ajaa päämääriä edistäviä lainsäädännöllisiä muutoksia,
– tuo esille katsomusten vapauden ja yhdenvertaisuuden ongelmakohtia yhteiskunnassa,
– puolustaa ja edistää uskonnottomien oikeuksia,
– tukee uskonnottoman elämäntavan ja tapakulttuurin kehittymistä,
– edistää uskonnottomien hyvinvointia ja henkistä tukea,
– harjoittaa julkaisutoimintaa,
– harjoittaa itse sekä tukee jäsenyhdistystensä valistus- ja edunvalvontatyötä,
– toimii yhteistyössä sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joilla on samoja 
tavoitteita kuin liitolla.



Toimintansa tukemiseksi liitto voi omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Liitto voi 
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä.

3 § Toimielimet ja kaudet

Liiton toimielimet ovat liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus.

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Varsinaisten liittokokousten välistä aikaa 
kutsutaan liittokokouskaudeksi.

4 § Jäsenyys

Jäseneksi pyrkiminen

Liiton jäseneksi voidaan ottaa rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja 
toimintamuodot ja sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä. Jäseneksi ottamisesta päättää 
liittohallitus. Liittohallituksen päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta liittovaltuustolta.

Jäseneksi pyrkivän yhdistyksen on haettava jäsenyyttä kirjallisesti ja liitettävä 
hakemukseen sääntönsä. Sääntöjen tulee olla sopusoinnussa liiton tavoitteiden kanssa. 
Liitto voi laatia yhdistyksille mallisäännöt soveltuvin osin noudatettaviksi.

Liiton jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenyhdistys.

Jäsenluettelo

Liitto pitää jäsenyhdistyksistään yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

5 § Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen

Eroaminen

Jäsenyhdistyksen, joka on päättänyt erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti liitolle 
yhdistyslain mukaisesti. Eroaminen tulee voimaan, kun liittohallitus on merkinnyt asian 
tietoonsa saatetuksi.

Erottaminen

Jäsenyhdistys voidaan erottaa liitosta, jos se ei täytä näissä säännöissä määrättyjä 
velvollisuuksia, toimii liiton tarkoitusta vastaan tai menettelyllään liitossa tai sen 
ulkopuolella vaikeuttaa liiton toimintaa.

Jäsenyhdistystä edellä mainituista syistä erotettaessa sille on yhdistyslain mukaisesti 
annettava tilaisuus selityksen antamiseen. Erottamisen syy on mainittava päätöksessä.

Jos jäsenyhdistys ei ole maksanut liitolle liittomaksuaan kahtena peräkkäisenä vuotena, 
liittohallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi liitosta.

Erotetulla jäsenyhdistyksellä on oikeus pyytää päätökseen muutosta liittovaltuustolta. 
Pyyntö on toimitettava liittovaltuuston puheenjohtajalle kuudenkymmenen (60) päivän 
kuluessa siitä, kun jäsenyhdistys on saanut tiedon tehdystä päätöksestä. Liittovaltuuston 



on käsiteltävä asia kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.

Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys menettää kaikki oikeutensa liitossa. Yhdistys ei saa 
takaisin liitolle suorittamiaan maksuja eikä sillä ole oikeutta liiton rahastoihin eikä muuhun 
omaisuuteen. Liitto ei vastaa eronneen tai erotetun yhdistyksen veloista ja velvoitteista.

6 § Jäsenmaksu ja muut jäsenyhdistyksen velvoitteet

Liiton jäsenmaksu eli liittomaksu määräytyy jäsenyhdistyksen jäsenmaksunsa 
maksaneiden tai jäsenmaksusta vapautettujen varsinaisten jäsenten lukumäärän 
perusteella. Yhdistyksen maksettua heistä liittomaksun heille kuuluvat näitten sääntöjen 
takaamat jäsenyhdistyksen jäsenen oikeudet.

Liittomaksun suuruudesta jäsenyhdistyksen varsinaista jäsentä kohti päättää vuosittain 
liittokokous tai liittovaltuusto.

Jäsenyhdistykset tilittävät liittomaksunsa oma-aloitteisesti vuosittain eräpäivään 
mennessä. Eräpäivä on joulukuun viimeinen pankkipäivä. Maksamisen yhteydessä 
yhdistyksen on luovutettava liitolle luettelo varsinaisten jäsentensä nimistä ja osoitteista. 
Nämä tiedot muodostavat yhdistyksen liittokokousedustajien määrän perusteen 
seuraavana vuonna pidettävään varsinaiseen tai ylimääräiseen liittokokoukseen.

Jäsenyhdistyksen on muulloinkin luovutettava liitolle tiedot liittyneiden varsinaisten 
jäsentensä nimistä ja osoitteista sekä jäsentietojen muutoksista ja poistoista jäsenten 
erojen ja erottamisten johdosta liiton ylläpitämän jäsenyhdistysten jäsenrekisterin ja lehden 
postituslistan ylläpitoa varten. Tietojen luovuttamisvelvollisuus ei koske jäseniä, joista 
jäsenyhdistys ei maksamattoman jäsenmaksun takia maksa liittomaksua. Liiton hallussa 
olevat jäsenyhdistysten jäsentiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka ylläpitämisessä ja 
tietojen luovuttamisessa liitto noudattaa yhdistys- ja henkilötietolakia.

7 § Liittokokous

Liittokokouksella on ylin päätäntävalta liiton asioissa.

Aika ja koolle kutsuminen

Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi kesäkuun alun ja syyskuun lopun 
välisenä aikana. Liittokokouksen ajan ja paikan määrää liittohallitus.

Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle, milloin liittovaltuusto tai liittohallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kolmasosa (1/3) äänioikeutetuista 
jäsenyhdistyksistä sitä liittohallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti 
vaatii.

Liittohallituksen on vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen varsinaista tai vähintään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen ylimääräistä liittokokousta ilmoitettava kirjeitse 
jäsenyhdistyksille, milloin ja missä liittokokous pidetään sekä mitä asioita kokouksessa 
käsitellään.

Liittokokousedustajat, äänioikeus ja äänimäärät



Jäsenyhdistykset käyttävät äänioikeuttaan liittokokouksessa liittokokousedustajiensa 
välityksellä. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni.

Kukin jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan 
kultakin alkavalta viideltäkymmeneltä (50) jäseneltään, josta yhdistys edellisenä 
vuonna maksoi liittomaksun, ei kuitenkaan enempää kuin seitsemän (7) edustajaa. 
Jäsenyhdistystä voi liittokokouksessa edustaa vain yhdistyksen oma jäsen, ja yksi 
edustaja voi edustaa vain yhtä yhdistystä. Liittokokousedustajat on valittava yhdistyksen 
kokouksessa.

Valitut liittokokousedustajat on ilmoitettava liittohallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa 
ennen varsinaista liittokokousta ja yhtä (1) viikkoa ennen ylimääräistä liittokokousta.

Äänten mennessä avoimessa äänestyksessä tasan voittaa se kanta, johon puheenjohtaja 
on yhtynyt. Jos käsiteltävänä oleva asia menee äänestykseen, se on toimitettava 
suljettuna, jos joku äänioikeutetuista sitä vaatii. Suljetussa äänestyksessä ja vaalissa 
äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Jos jäsenyhdistys on jonakin liittokokousta edeltävänä kolmena vuotena laiminlyönyt 
liittomaksunsa maksamisen ajallaan, yhdistys ei saa käyttää äänioikeuttaan liitossa. 
Liittohallitus voi tasapuolisuutta noudattaen antaa anteeksi enintään neljäntoista (14) 
vuorokauden pituisen liittomaksun myöhästymisen.

Muiden oikeudet

Liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenillä, liiton toimiston toimihenkilöillä, liiton lehden 
edustajalla, tilintarkastajalla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus, ellei kokous muuta päätä.

Liittokokousesitykset

Esityksiä liittokokoukselle voi tehdä jäsenyhdistys, sen yksityinen jäsen ja liittohallitus. 
Esitykset on toimitettava liittohallitukselle viimeistään neljäkymmentä (40) päivää 
ennen liittokokousta. Määräaikana lähetetyistä esityksistä on liittohallituksen annettava 
lausuntonsa ja lähetettävä se yhdessä esitysten kanssa jäsenyhdistyksille viimeistään 
kaksikymmentä (20) päivää ennen liittokokousta.

Esitys voi tulla tämän määräajan jälkeenkin liittokokouksen käsiteltäväksi, jos liittohallitus 
sitä puoltaa.

8 § Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat

Edellisen ja seuraavan tili- ja toimintavuoden asiat
1. Esitellään liittohallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta 
ja tilintarkastajan siitä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
edelliseltä toimintavuodelta liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.
2. Määrätään liittomaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi.
3. Päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitelmasta.

Liittokokouskauden asiat
4. Käsitellään liittohallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta päättyneeltä 
liittokokouskaudelta.



5. Päätetään liittokokoukselle tehdyistä esityksistä.
6. Päätetään seuraavan liittokokouskauden tavoitteista.
7. Määrätään liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot.
8. Valitaan liiton puheenjohtaja.
9. Valitaan liittohallitukseen kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.
10. Valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja.
11. Valitaan liittovaltuustoon kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
12. Valitaan tilintarkastaja ja tilintarkastajan varahenkilö, ellei tilintarkastajaksi valita 
tilintarkastusyhteisöä.

9 § Liittovaltuusto

Kokoonpano ja tehtävä

Liittovaltuustoon kuuluu liittokokouksen valitsemat liittovaltuuston puheenjohtaja ja 
kahdeksan (8) muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Liittovaltuustolla on liittokokousten välisenä aikana päätäntävalta niissä liiton asioissa, 
joista liittokokous ei ole tehnyt päätöstä, eivät ole vireillä liittokokouksessa eivätkä 
yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuulu liittohallituksen päätäntävaltaan.

Liittovaltuusto on oikeutettu täyttämään liittokokousten välillä mahdollisesti avautuneen 
liittohallituksen varajäsenen paikan, tai varsinaisen jäsenen paikan ensi sijassa 
varajäsenten joukosta. Liittovaltuustolla on myös oikeus valita tilintarkastaja, jos 
tilintarkastaja ja tämän varahenkilö ovat pysyvästi estyneitä.

Toimikausi ja järjestäytyminen

Liittovaltuuston toimikausi on liittokokouskausi.

Liittovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Kokoontuminen ja koolle kutsuminen

Liittovaltuusto kokoontuu liittohallituksen kutsusta varsinaiseen kokoukseen kerran 
vuodessa kesäkuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana vuosina, jolloin ei pidetä 
varsinaista liittokokousta.

Liittohallituksen on kutsuttava valtuuston ylimääräinen kokous koolle, milloin liittovaltuusto 
tai vähintään kolme (3) liittovaltuuston jäsentä sitä määrättyä asiaa varten vaatii. 
Kokous on silloin pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä. Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi vaadittu asia voidaan käsitellä 
myös varsinaisessa kokouksessa, jos se voidaan pitää tätä määräaikaa noudattaen. 
Liittovaltuusto voi kutsua koolle valtuuston ylimääräisen kokouksen myös, milloin se itse 
katsoo siihen olevan aihetta.

Kutsu liittovaltuuston kokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai valtuutetun ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on 
mainittava esille tulevat asiat. Kokouksesta estyneen varsinaisen jäsenen on viipymättä 
ilmoitettava esteestään henkilökohtaiselle varajäsenelleen ja puheenjohtajalle.

Muiden oikeudet



Liittohallituksen jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, tilintarkastajalla läsnäolo- ja 
puheoikeus liittovaltuuston kokouksissa.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
neljä muuta liittovaltuuston jäsentä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin 
arpa.

10 § Liittovaltuuston varsinainen kokous

Liittovaltuuston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat sen lisäksi, mitä 
näissä säännöissä on erikseen mainittu:

1. Esitellään liittohallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta 
ja tilintarkastajan siitä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
edelliseltä toimintavuodelta liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.
2. Määrätään liittomaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi.
3. Päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitelmasta.

11 § Liittohallitus

Kokoonpano, toimikausi ja järjestäytyminen

Liittohallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja, kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kolme 
(3) varajäsentä. Liittohallituksen toimikausi on liittokokouskausi.

Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja pääsihteerin. Liittohallitus voi 
nimittää avukseen työryhmiä suorittamaan liittohallituksen niille osoittamat tehtävät.

Kokoontuminen ja koolle kutsuminen

Liittohallitus kokoontuu määräpäivinä, jotka se itse päättää, tai puheenjohtajan kutsusta. 
Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle kolmen jäsenen vaatimuksesta.

Muiden oikeudet

Liittovaltuuston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja on oikeutettu 
osallistumaan liittohallituksen kokouksiin, ja hänellä on niissä puhe- ja esitysoikeus. 
Liittohallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös tilintarkastajalla ja niillä 
henkilöillä, joille liittohallitus sen erityistä asiaa varten erikseen myöntää.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
neljä muuta liittohallituksen jäsentä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin 
arpa.

12 § Liittohallituksen tehtävät



Liittohallituksen tehtävänä on

– hallinnon osalta
1. hoitaa ja valvoa liiton asioita sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti sekä 
toteuttaa liittokokouksen ja liittovaltuuston hyväksymää toimintasuunnitelmaa;
2. hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta;
3. laatia edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös;
4. laatia luonnokset seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioksi sekä toimintasuunnitelmaksi;
5. valmistella liittovaltuustossa ja -kokouksessa käsiteltävät asiat;
6. hyväksyä uudet jäsenet, päättää jäsenen erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa;
7. edustaa liittoa ja hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä;
8. päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä 
omaisuuden hankkimisesta tarvittavine lainanottopäätöksineen;

– liiton tarkoitusperien edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi
9. harjoittaa sääntöjen edellyttämää valistus-, koulutus- ja edunvalvontatoimintaa;
10. huolehtia siitä, että liiton tarkoitusperä, tavoitteet ja niiden pohjalta tehdyt toimenpiteet 
tulevat viranomaisten ja suuren yleisön tietoisuuteen;
11. harjoittaa kustannustoimintaa;
12. tehdä aloitteita liiton tavoitteiden toteutumiseksi ja toiminnan kehittämiseksi;
13. olla yhteydessä jäsenyhdistyksiin, auttaa niitä liiton tavoitteiden saavuttamisessa ja 
tarvittaessa ohjata niiden toimintaa;
14. laatia ja päivittää sääntöjen edellyttämät ja muut tarpeellisiksi katsomansa 
ohjesäännöt;

– henkilöstön osalta
15. valita liiton taloudenhoitaja ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt ja 
työntekijät, antaa näiden toimintaa sääteleviä ohjeita, valvoa heidän toimintaansa ja 
päättää heidän erottamisestaan.

13 § Nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja pääsihteerin, 
taloudenhoitajan tai hallituksen määräämän henkilön kanssa, kaksi aina yhdessä.

14 § Talous

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tilintarkastajalle yhdessä tarpeellisten 
tositteiden kanssa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa suorittamastaan tarkastuksesta ennen toukokuun alkua. 
Tilintarkastajan lausunto esitetään liittokokoukselle tai liittovaltuustolle.

Tilintarkastajan toimikausi on liittokokouskausi.

15 § Muita määräyksiä

Jäsenyhdistyksen jäsenen oikeudet liitossa

Jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeuksia suhteessa liittoon vain, jos yhdistys on edellisenä 
vuonna antamansa jäsenselvityksen mukaisesti maksanut hänestä liittomaksun tai antanut 
kuluvana vuonna liittyneen jäsenen tiedot liittoon, minkä perusteella yhdistykselle syntyy 



velvollisuus maksaa jäsenestään liittomaksu.

Näiden sääntöjen perusteella jäsenelle kuuluvia oikeuksia ovat oikeus saada liiton lehti, 
oikeus tehdä liittokokousesitys, oikeus valituksi tultuaan edustaa omaa yhdistystään 
liittokokouksessa ja oikeus valituksi tultuaan luottamustoimeen liitossa.

Muuta

Liiton luottamustoimiin voidaan valita vain liiton jäsenyhdistyksen varsinaisia jäseniä. 
Luottamushenkilön erottua tai tultua erotetuksi jäsenyhdistyksestä liittymättä toiseen 
jäsenyhdistykseen hänen katsotaan eronneen luottamustoimestaan liitossa.

Liitolla on liittokokouksessa hyväksyttävä liittokokouksen toimintatapoja määrittävä 
liittokokousohjesääntö.

Liittohallitus myöntää ansiomerkkejä, kunniamainintoja ja muita huomionosoituksia 
hakemuksesta tai ilman hakemusta ansiomerkkiohjesääntöä noudattaen.

Liitto voi olla jäsenenä muissa liiton tarkoitusperien suuntaisissa kotimaisissa ja 
ulkomaisissa järjestöissä. 

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa varsinaisessa liittokokouksessa, jos vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa sääntöjen muuttamista. 
Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

17 § Liiton purkaminen

Liiton purkamisesta päättää liittokokous. Päätös astuu voimaan, jos liiton purkamista on 
kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa 
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Purkamisesta on 
mainittava kokouskutsussa.

Jos liitto puretaan, sen jäljellä olevat omaisuus ja varat luovutetaan ensisijaisesti liiton 
jäsenyhdistyksille tai liiton tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle, tai jos 
sellaista ei ole, muulle sopivaksi katsotulle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, siten kuin 
purkava kokous päättää.

18 § Voimaanastuminen

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.


