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I§ NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Luomuliitto ry, ruotsiksi Förbundet för Naturenlig Odling rf, englanniksi 
Finnish Organic Association ja kotipaikka on Vantaa.  

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU  

Yhdistyksen (myöhemmin Liitto) tarkoituksena on valvoa luonnonmukaisen tuotannon alan 
yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan 
toimintaedellytyksiä. Liitto on luonnonmukaisen tuotannon alalla toimivien ja siitä 
kiinnostuneiden yhdistysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden valtakunnallinen 
yhteistyöjärjestö. Liitto edistää ekologisen ja ympäristöystävällisen luonnonmukaisen 
tuotannon yleisiä edellytyksiä sekä eettistä kotieläinhoitoa. Liiton tavoitteena on kehittää 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden ja muiden luomutuotteiden saatavuutta.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä, voi tehdä 
näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Liitto ohjaa ja neuvoo jäseniään, voi 
järjestää luonnonmukaisen tuotannon koulutusta ja neuvontatilaisuuksia, jäsentensä 
toiminnan tarkastusta ja alan tutkimusta, voi tehdä selvityksiä ja edistää tiedotustoiminnalla 
luonnonmukaisen tuotannon tuntemusta viljelijöiden, jalostajien, kaupan ja kuluttajien 
piirissä.  

Toimintansa tukemiseksi liitto voi kerätä jäsenmaksuja, hakea avustuksia, hankkeita sekä 
järjestää maksullisia illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan 
saatuaan arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja. Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 

omaisuutta.  

3§ JÄSENET  
Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen henkilö, 
oikeuskelpoinen yhdistys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Liiton hallitus 
hyväksyy jäsenet. 

Varsinaisten henkilöjäsenien lisäksi jäseneksi voidaan hyväksyä kannattaja- ja 
kuluttajajäseniä, joilla on puheoikeus liiton kokouksissa. Jäsenyhdistyksiä on kahdenlaisia: 
varsinaiset jäsenyhdistykset ja muut yhdistysjäsenet. Varsinaisten jäsenyhdistysten 
jäsenmaksu ja äänimäärä yleiskokouksessa määräytyy jäsenmäärän mukaan.             

- Varsinaiset jäsenyhdistykset ovat alueellisia viljelijäyhdistyksiä, jotka ovat 
oikeutettuja saamaan liiton jäsenpalvelut. 

- Muilla jäsenyhdistyksillä ja yhteisöllä on kiinteä jäsenmaksu ja yksi ääni liiton 
kokouksessa.  

 

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä liittoon kirjallisesti tai sen 
puheenjohtajalle taikka merkittäväksi liiton kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksellä on aina 
oikeus erottamiseen, jos jäsen: 
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä; tai 
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
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Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus 
selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun 
maksamatta jättäminen.  

Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden kuluessa eräpäivästä, voidaan hänet 
katsoa eronneeksi ilman erityistä erottamistoimenpidettä. 

Liiton jäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa syyskokous 
erikseen varsinaisille yhdistysjäsenille jäsentä kohden sekä euromääräisen maksun muille 
yhdistys- sekä yhteisöjäsenille, henkilöjäsenille, kuluttaja ja kannatusjäsenille.  
 

4§ HALLITUS  

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä ja näiden 
henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on 
kolme vuotta. Hallituksen jäsenenä voi olla enintään kaksi peräkkäistä kautta. Vuosittain on 
kaksi (2) jäsentä erovuorossa.  

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitukseen 
valitaan kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Hallitukseen ehdotetun ja valitun henkilön 
tulee olla koko toimikautensa Luomuliiton jäsen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta asettaa keskuudestaan 
vuodeksi kerrallaan työvaliokunnan sekä tarpeen vaatiessa muitakin valiokuntia tai 
toimikuntia, joihin voidaan valita jäseniä myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnalla on 
myös oikeus käyttää asiantuntijoita. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä 
sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.  

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 
1. Huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita. 
2. Edustaa yhdistystä. 
3. Laatia esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, 
toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. 
4. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt 
päätökset. 
5. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta. 
6. Päättää jäseneksi hyväksymisestä.  
7. Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja puuttua näihin tarvittaessa. 
8. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.  

5§ LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN  
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja 
taikka muut hallituksen määräämät toimihenkilöt kukin yksin.  
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6§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS  

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus 
on annettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.  

7§ LIITON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN  

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset 
koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai 
ilmoituksella Luomulehdessä.  
 

8§ LIITON KOKOUKSET  
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävänä elimenä on liiton kokous. Liiton kokoukseen saavat 
liiton jäseninä olevat paikallisyhdistykset lähettää yhden edustajan kutakin alkavaa sataa 
(100) jäsentä kohden sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä 
yhdistyksellä oli liiton kokousta edeltävän kalenterivuoden päättyessä. Kullakin 
päätösvaltaa käyttävällä varsinaisen jäsenyhdistysten kokousedustajalla on 100 ääntä. 
Muilla jäsenyhdistyksillä ja henkilöjäsenillä on yksi ääni liiton kokouksessa, kuluttaja ja 
kannatusjäsenillä on liiton kokouksessa vain puhevalta. 

 

Liitto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa. Kevätkokous on pidettävä 
ennen toukokuun alkua ja syyskokous joulukuun alkua.  

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
kuudesosa (1/6) jäsenistä, kuitenkin kaksi sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä.  

 
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa 
asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan ääni.  

                          

9§ VARSINAISET KOKOUKSET  

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. Valitaan kolmihenkinen menettelytapalautakunta kokouksen ajaksi avustamaan 
tarvittaessa puheenjohtajaa ja sihteeriä  
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä sekä tulo- ja 
menoarvio  
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi  

8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille 
varajäsenet  



Luomuliitto ry säännöt  Sivu 5 / 5 
 

9. Tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi. 
Tilintarkastaja voi olla myös yhteisö. Kokouksen päätöksellä voidaan valita myös kaksi (2) 
tilintarkastaja ja heille 1. ja 2. varatilintarkastaja 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1.- 5. kuten syyskokouksessa  

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto  

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille   

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti 
ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa 
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.  

Liiton purkautuessa käytetään jäljelle jääneet varat liiton tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen.  


