
NUORTEN PALVELU RY:N SÄÄNNÖT  

 

 

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 

1§ 

 

Yhdistyksen nimi on Nuorten Palvelu ry. Nuorten Palvelu ry:n kotipaikka on Kuopion kaupunki. 

 

2§ 

 

Nuorten Palvelu ry:n tarkoituksena on: 

 

 toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoisille 

 tukea etenkin vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria ja heidän läheisiään 

 vahvistaa nuoren kuulumista porukkaan ja ehkäistä yksinäisyyttä  

 tukea nuoruutta sen eri muodoissa ja eri kasvuympäristöissä 

 toimia paikallisten rekisteröityjen, nuorisojärjestöjen kattojärjestönä ja porukoitten tukena 

 toimia äänitorvena nuorten asioissa eri medioissa 

3§ 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Nuorten Palvelu ry 

 

 järjestää koulutusta jäsenilleen ja muille nuorten toiminnasta kiinnostuneille henkilöille 

 ylläpitää erilaisia toimintaa 2§:n 2.kohdassa tarkoitetuille henkilöille 

 harjoittaa alan julkaisutoimintaa 

 harjoittaa helposti lähestyttävää kohtaamispaikkatoimintaa, myös internetissä 

 seuraa nuoriin kohdistuvaa alan kehitystä ja ottaa kantaa tarvittaessa 

 toimii yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa 

 tekee kehittämis-, kokeilu- ja tutkimustoimintaa 

 antaa lausuntoja ja tekee esityksiä nuorten asemaan liittyvistä asioista 

 järjestää keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tukemiseksi 

 voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä 

 voi harjoittaa materiaalin tuottamista ja välittämistä 

 

 

II JÄSENET 

4§ 

 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä, joilla on äänioikeus ovat: 
 

 henkilöjäsenet, jotka ovat jäsenmaksua maksavat, yhdistyksen hallituksen hyväksymät henkilöt, jotka edistävät 

yhdistyksen tarkoitusta sekä 

 

 järjestöjäsenet, joita ovat yhdistyksen kokouksen hyväksymät järjestöjäsenmaksua maksavat paikalliset, 

nuorten toimintaa harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset. 

 

Yhdistyksessä voi toimia jäsenet, joita ovat:  

 

 Kannatusjäsenet, jotka ovat hallituksen hyväksymät kannatusjäsenmaksua maksavat henkilöt tai 

oikeuskelpoiset yhteisöt.  

 Hallituksen nimeämät kunniajäsenet ja ulkojäsenet, jotka hengailevat järjestön liepeillä ja toimivat 

edistääkseen järjestön tarkoitusta ja ovat muuten järjestön toiminnassa mukana esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa tai tilaisuuksia järjestämässä. 

 Kannatusjäsenillä, kunniajäsenillä ja ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.  

 

5§ 

 

Hallitus voi erottaa yhdistyksen henkilöjäsenen, mikäli hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai muulla tavoin 

vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Päätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä hallitukselle kirjallisen 



valituksen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Järjestöjäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen 

päätöksellä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksen jäsenmaksun määrittelee syyskokous. 

 

III PÄÄTÖSVALTA 

6§ 

 

Nuorten Palvelu ry:n päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset: vuosikokous maalis-toukokuun aikana ja 

syyskokous loka-joulukuun aikana sekä ylimääräiset kokoukset. 

 

Äänioikeus määräytyy seuraavasti: 

 

a. henkilöjäsenillä kullakin on yksi ääni 

b. järjestöjäsenet lähettävät yhden äänioikeutetun edustajan kutakin alkavaa viittä jäsentään kohden, kuitenkin 

enintään kymmenen edustajaa. 

 

Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin 

 

Yhdistyksen hallitus voi päättää jäsenten etäosallistumisesta yhdistyksen kokouksiin ja kokouksissa käsiteltäviin 

asioihin tietoliikenneyhteyksien avulla kokouskohtaisesti. Kokouskutsussa on mainittava tällöin 

osallistumismahdollisuuden käyttämisen edellytykset. 

 

7§ 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä tilintarkastajien lausunto 

2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta 

3. käsitellään järjestöjäsenanomukset 

4. käsitellään hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat 

5. käsitellään jäsenten virallisessa järjestyksessä kokoukselle esittämät asiat (9§). 

 

8§ 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroiset varsinaiset 

jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja  yksi tai kaksi 

varatilintarkastajaa. 

2. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

3. tarkistetaan pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmat 

4. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista 

5. käsitellään järjestöjäsenanomukset 

6. käsitellään hallituksen syyskokoukselle esittämät asiat 

7. käsitellään jäsenten virallisessa järjestyksessä kokoukselle esittämät asiat (9§). 

 

9§ 
 

Halutessaan asian esille sääntömääräisessä kokouksessa tulee yhdistyksen jäsenten tehdä siitä kirjallinen esitys 

hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen ensimmäistä mahdollista kokouspäivää. Esityksen voi tehdä myös 

sähköpostilla yhdistyksen sähköpostiin. 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille lähetetyillä 

kirjeillä tai sähköpostitse sekä ilmoituksella järjestön internetsivustolla. 

 

 

IV HALLITUS JA HALLINTO 

10§ 

 

 

Nuorten Palvelu ry:n asioita hoitaa hallitus, joka valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen 

puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi ja hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi 



kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä puolet ovat vuosittain erovuorossa. 

Hallituksen kokouksen sihteerinä toimii Nuorten Palvelu ry:n toiminnanjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö. 

 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet 

hallituksen jäsenistä. 

 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille 

lähetetyillä sähköposteilla tai kirjeillä. 

 

Hallitus voi tehdä syyskokoukselle esityksen, että yhdeksi hallituksen jäseneksi valitaan asiantuntijajäsen.  

 

11§ 

Hallituksen tehtävänä on: 

 

1. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset 

2. johtaa yhdistyksen toimintaa ja taloutta 

3. edustaa yhdistystä 

4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset 

5. palkata talousarvioin rajoissa yhdistykselle toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt 

6. antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä viranomaisille nuorten asemaan liittyvistä asioista sekä 

7. hyväksyä Nuorten Palvelu ry:n henkilö- ja kannatusjäsenet. 

 

12§ 

 

Nuorten Palvelu ry:n nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdistyksen toiminnanjohtaja 

kaksi yhdessä. Juoksevissa asioissa nimen kirjoittaa toiminnanjohtaja yksin. 

 

13§ 
 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne jätetään tilintarkastajille tarkastusta varten viimeistään kuukausi 

ennen vuosikokousta. 

 

V SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

14§ 

 

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä. 

 

Muutetut säännöt astuvat voimaan silloin, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. 

 

VI NUORTEN PALVELU RY:N PURKAMINEN 
 

15§ 
Yhdistys voidaan purkaa kahdessa perättäisessä vuosikokouksessa tehdyllä päätöksellä, joka on tehty 2/3 äänten 

enemmistöllä. 

 

Yhdistyksen purkautuessa sen varojen ja omaisuuden käytöstä Nuorten Palvelu ry:n toimintaa lähellä olevaan 

tarkoitukseen päättää jälkimmäinen purkamispäätöksen tehnyt vuosikokous. 

 

 

Hyväksytään/hyväksytty 22.11.2015 syyskokouksessa. 

 

 

 


