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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: 

➢ Tukea eri tavoin heikommassa asemassa olevia nuoria ja heidän läheisiään 
➢ Vahvistaa nuorten osallisuutta heille itselleen merkityksellisiin yhteisöihin ja 

yhteiskuntaan 
➢ Rakentaa kukoistavia yhteisöjä 
➢ Vaikuttaa hyvän nuoruuden ja nuorten hyvinvoinnin puolesta paikallisesti, 

alueellisesti ja valtakunnallisesti 
➢ Edistää nuorten oikeuksien toteutumista  
➢ Toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoisille 
➢ Mahdollistaa merkityksellinen vapaaehtoistoiminta yksilöille ja yhteisöille 
➢ Rohkaista ja tukea poikkisektorisesti eri toimijoita toimimaan vahvemmin yhdessä 

nuorten asian puolesta 
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3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Nuorten Palvelu ry: 
➢ Toteuttaa vaikuttavaa kasvatus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan toimintaa 

2§:ssa kuvatuille kohderyhmille 
➢ Toteuttaa kehittämis-, kokeilu- ja tutkimustoimintaa 
➢ Järjestää järjestön erityisosaamiseen perustuvaa koulutustoimintaa 
➢ Tuottaa järjestön erityisosaamiseen perustuvaa materiaalia 
➢ Harjoittaa julkaisutoimintaa 
➢ Seuraa nuoriin liittyvää yhteiskunnallista kehitystä 
➢ Ottaa kantaa, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä nuorten oikeuksien, hyvän 

nuoruuden ja nuorten hyvinvoinnin puolesta 
➢ Toimii vahvassa yhteistyössä julkisen, yksityisen, kolmannen ja neljännen sektorin 

kanssa 
➢ Järjestää keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tukemiseksi 
➢ Voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä 
➢ Voi tuottaa myös muita palveluita tarkoituksensa toteuttamiseksi 

 

 

II JÄSENET 
 

4§ 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä, joilla on äänioikeus ovat: 

Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet, yhdistyksen hallituksen hyväksymät 
henkilöjäsenet, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusta sekä yhdistyksen jäsenmaksun 
maksaneet, yhdistyksen hallituksen hyväksymät yhteisöjäsenet, jotka edistävät 
yhdistyksen tarkoitusta. 

Yhdistyksessä voivat toimia jäsenet, joita ovat: 

Solidaarisuusjäsenet, jotka ovat hallituksen hyväksymät solidaarisuusjäsenmaksua 
maksavat henkilöt tai yhteisöt sekä hallituksen nimeämät kunniajäsenet.  

Solidaarisuusjäsenillä ja kunniajäsenille ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.  
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5§ 

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, mikäli hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta 
tai muulla tavoin vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Päätöksestä voi valittaa 
yhdistyksen kokoukselle jättämällä hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen 
(30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.  

Yhdistyksen jäsenmaksun määrittelee yhdistyksen syyskokous.  

 

 

III PÄÄTÖSVALTA 
 

6§ 

Nuorten Palvelu ry:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset: vuosikokous 
maalis-toukokuun aikana ja syyskokous loka-joulukuun aikana sekä ylimääräiset 
yhdistyksen kokoukset. 

Äänioikeus määräytyy seuraavasti: Henkilö- ja yhteisöjäsenillä on kullakin yksi ääni. 

Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin: 
Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua sähköisesti tietoliikenneyhteyksien tai muiden 
teknisten apuvälineiden avulla silloin, kun etäosallistumisesta on mainittu 
kokouskutsussa. Kokouskutsussa on etäosallistumismahdollisuudesta ilmoitettaessa 
mainittava myös etäosallistumismahdollisuuden käyttämisedellytykset. 

 

7§ 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
➢ Käsitellään edellisen vuoden tilipäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
➢ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta 
➢ Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat 
➢ Käsitellään jäsenten virallisessa järjestyksessä kokoukselle esittämät asiat (9§) 
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8§ 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 
➢ Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 
➢ Valitaan erovuoroiset varsinaiset jäsenet 
➢ Valitaan hallituksen uudet varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 
➢ Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja 
➢ Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
➢ Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista 
➢ Käsitellään hallituksen syyskokoukselle esittämät asiat 
➢ Käsitellään jäsenten virallisessa järjestyksessä kokoukselle esittämät asiat (9§) 

 

 

IV HALLITUS JA HALLINTO 
 

10§ 

Nuorten Palvelu ry:n asioita hoitaa hallitus, joka valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä. Lisäksi 
hallitukseen kuuluu 2-4 varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten 
toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.  

Hallituksen kokouksen sihteerinä toimii Nuorten Palvelu ry:n toiminnanjohtaja tai muu 
hallituksen määräämä henkilö. Hallituksen jäseniksi ei voi valita yhdistyksen 
toimihenkilöitä. Hallitukseen kutsutaan henkilöstön edustaja, jolla on läsnäolo- ja 
puheoikeus. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä.  

Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisesti tietoliikenneyhteyksien tai muun 
teknisen apuvälineen avulla sekä sähköpostikokouksena.  

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja 
vähintään seitsemää päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.  

Hallituksen on mahdollista valita asiantuntijoita toimintansa tueksi, joilla on hallituksen 
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 
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11§ 

Hallituksen tehtävänä on: 
1. Panna täytäntöön yhdistysten kokousten päätökset 
2. Seurata yhdistyksen toiminnan ja strategian toteutumista sekä talouskehitystä 
3. Hyödyntää aktiivisesti omaa asiantuntemustaan yhdistyksen tarkoituksen ja 

tavoitteiden toteutumiseksi sekä yhdistyksen kehittymiseksi 
4. Osallistua aktiivisesti yhdistyksen toiminnan ja kehittämisen pidemmän aikavälin 

suunnitteluun ja strategisten painopisteiden valintaan 
5. Palkata yhdistykselle toiminnanjohtaja  
6. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet 
7. Edistää omalla toiminnallaan yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden 

toteutumista 
 

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. 
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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. 

 

 

Hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa lauantaina 21.11.2020.  

 


