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STADIN NUORISOSEURAT RY 
Säännöt 25.10.2018 
 

SÄÄNNÖT 
 
Nimi ja kotipaikka 
 
1 §. 
 
Yhdistyksen nimi on Stadin Nuorisoseurat ry. 
 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Sen muodostavat siihen liittyneet 
paikalliset nuorisoseurat sekä muut lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa 
harjoittavat yhdistykset, joiden kaikkien tulee olla rekisteröityjä. Lisäksi yhdistykseen voi 
kuulua henkilöjäseniä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Nuorisoseurat ry:een, jota 
näissä säännöissä sanotaan liitoksi.  
 
Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
2 §. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueella olevien nuorisoseurojen ja muiden 
jäsenyhdistystensä yhteiselimenä sekä edistää kulttuurisen kasvatus- ja 
harrastustoiminnan avulla alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua, 
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä aktiivisen ja vastuullisen kansalaisuuden 
muodostumista.  
 
3 §. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
- tukee ja edistää siihen kuuluvien jäsenyhteisöjen toimintaa, 
- työskentelee uusien harrastusryhmien ja kerhojen perustamiseksi, 
 edistää lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa koulutuksen, 

tarkoitukseensa liittyvien tapahtumien ja leirien, hanke- ja projektitoiminnan sekä 
viestinnän avulla 

- tekee jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella varhaisnuorisotoimintaa 
palvelevaa tiedotus- ja valistustyötä, 

- harjoittaa julkaisu-, ohjaus- ja muuta vastaavanlaista palvelutoimintaa sekä 
- toimii muillakin vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. 
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4 §. 
 
Toimintansa tukemista varten yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä toimintansa 
tukemiseksi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa kioski-, kahvila- ja 
ravintolaliikettä, elokuva- ja kustannustoimintaa, muistoesineiden myyntiä sekä 
toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi omistaa rahaa, osakkeita ja muita 
arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä 
irtaimistoa. 
 
 
Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. 
 
Jäsenet 
 
5 §. 
 
Yhdistyksen jäseneksi pääsevät ne paikalliset rekisteröidyt nuorisoseurat sekä muut 
lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset, 
jotka johtokunta jäseniksi hyväksyy. Lisäksi yhdistykseen voi liittyä henkilöjäseniä 
heidän ilmoittaessaan siitä kirjallisesti yhdistykselle ja johtokunnan heidät jäseniksi 
hyväksyessä. 
 
Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toiminnassa tai lasten ja nuorten kerho- ja 
harrastustoiminnan parissa erityisesti ansioituneita henkilöitä. 
 
Kunniajäsenten kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä. 
 
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa jäsenyhteisöjen ja jäsenten vuosittaiset jäsenmaksut 
seuraavaksi vuodeksi. 
 
6 §. 
 
Yhdistyksen jäsenenä olevan yhdistyksen tulee: 
 
1. noudattaa kaikessa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokousten 

päätöksiä ja suorittaa syyskokouksen määräämä jäsenmaksu, 
 
2. lähettää sääntöjen muutokset yhdistyksen johtokunnan hyväksyttäväksi. 
 
7 §. 
 
Jos jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai jättänyt täyttämättä ne 
velvollisuudet, jotka sillä yhdistyksen jäsenenä on, voi johtokunta erottaa jäsenen 
päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 
 
Erottamispäätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä 



 3 

valitus kirjallisena johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta 
tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous saatuaan liiton johtokunnan lausunnon ja 
kuultuaan yhdistyksen johtokuntaa, erotetun jäsenyhteisön johtokuntaa ja hankittuaan 
muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, hyväksyy erottamispäätöksen vähintään 
kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä tulee päätös voimaan heti.  
 
Yhdistyksen hallinto 
 
8 §. 
 
Yhdistyksen hallintoelimet ovat ylintä päätäntävaltaa käyttävä yhdistyksen kokous ja 
lainmukaisena hallituksena toimiva johtokunta. 
 
Yhdistyksen kokoukset 
 
9 §. 
 
Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous helmi-
huhtikuun ja syyskokous loka-marraskuun aikana. 
 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous itse tai johtokunta 
niin päättää tai vähintään yksi neljäsosa (1/4) yhdistyksen jäsenistä sitä kokoustensa 
päätöksillä tietyn asian käsittelyä varten johtokunnalta kirjallisesti pyytää. 
 
Yhdistyksen kokousten ajan ja paikan määrää johtokunta. 
 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla vähintään 
seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 
 
10 §. 
 
Yhdistyksen kokouksiin on kullakin paikallisella rekisteröidyllä jäsenyhdistyksellä oikeus 
lähettää yksi äänivaltainen edustaja sekä lisäksi yksi äänivaltainen edustaja 
jäsenyhdistyksen alle 16-vuotiaiden jäsenmäärän kutakin alkavaa 20-lukua kohden, kui-
tenkin enintään 10 edustajaa. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksissa. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta 
 
Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Suljettua äänestystapaa 
käytetään aina johtokunnan jäsenten vaaleissa ja muulloin sitä vaadittaessa. 
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Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen ja 
valtuuston jäsenillä ja toimihenkilöillä sekä kevätkokouksessa myös edellisen vuoden 
johtokunnan jäsenillä. Kokous voi päätöksellään myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden 
muillekin. 
 
Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenillä ja johtokunnalla sekä Suomen Nuorisoseurat ry:n 
hallituksella. Aloitteet ja asiat, jotka aiotaan saada kokouksissa käsiteltäviksi ja 
päätettäviksi, on esitettävä johtokunnalle kirjallisesti vähintään yksi kuukausi ennen 
kokousta. 
 
11 §. 
 
Kevätkokouksessa 
 
1. valitaan puheenjohtajat, pöytäkirjantekijät, pöytäkirjantarkistajat sekä muut 

mahdollisesti tarvittavat kokousvirkailijat ja toimikunnat, 
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys, 
4. käsitellään kertomus yhdistyksen toiminnasta, 
5.  esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille, 
7. käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat. 
 
Syyskokouksessa 
 
1. valitaan puheenjohtajat, pöytäkirjantekijät ja -tarkastajat sekä muut mahdollisesti 

tarvittavat kokousvirkailijat ja toimikunnat, 
2.  todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys, 
4. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, 
5. määrätään jäsenmaksu, 
6. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, 
7. valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi 
8. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle, 
9. valitaan toiminnan- tai tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan 

seuraavan vuoden hallintoa ja taloutta, 
10. käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat. 
 
 
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu 
sekä ne johtokunnan esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi ottaen 
huomioon yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset. 
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Johtokunta 
 
12 §. 
 
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, neljä-kuusi 
varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajalla ei ole varajäsentä. 
Puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen hänen tehtäviään hoitaa 
varapuheenjohtaja. 
 
Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, 
että lähinnä puolet kerrallaan ovat erovuorossa. Eroamisjärjestyksen määrää 
ensimmäisellä kerralla arpa. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa 
kokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Sama henkilö voidaan valita johtokunnan 
varsinaiseksi jäseneksi enintään kolmeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi. 
Varajäsenkaudet eivät vähennä varajäsenen oikeutta toimia edellä mainittua aikaa 
varsinaisena jäsenenä. 
 
Varapuheenjohtajan valitsee johtokunta keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Lisäksi 
johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Jos 
sihteeri ei kuulu johtokuntaan, on hänellä kokouksessa puhe- mutta ei äänioikeutta. 
 
Johtokunta voi valita keskuudestaan ja yhdistyksen toimihenkilöistä johtoryhmän ja 
asettaa joko määräajaksi tai erityisiä tehtäviä varten muita toimikuntia. 
 
Johtokunnan kokoukseen voidaan osallistua myös sähköpostitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. 
 
Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
kutsusta ja kokous on päätösvaltainen, jos siitä on kaikille jäsenille ilmoitettu ja läsnä on 
vähintään puolet johtokunnan varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä sekä 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa 
arpa. Varsinaisten jäsenten ollessa paikalla täysilukuisesti ei varajäsenillä ole 
kokouksessa äänioikeutta. Mikäli johtokunnan varsinaisista jäsenistä puuttuu vain yksi 
henkilö, ratkaistaan varajäsenen äänioikeus kokouskohtaisesti arvalla. 
 
13 §. 
 
Johtokunnan tehtävänä on 
 
1. johtaa yhdistyksen toimintaa kokousten päätösten sekä liiton hallituksen ohjeiden 

mukaisesti, 
2. ohjata jäsenyhdistysten ja kerhojen toimintaa ja tehdä aloitteita niiden toiminnan, 

kehittämiseksi sekä valvoa sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista, 
3. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistella käsiteltäviksi tulevat asiat, 
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4. hyväksyä jäsenet sekä jäsenyhteisöjen säännöt ja sääntöjen muutokset, 
5. huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta, 
6. ottaa palvelukseen yhdistyksen työntekijät sekä valmistaa heille mahdollisesti 

tarvittavat ohjesäännöt, 
7. huolehtia jäsenistöön ja ulospäin suuntautuvasta tiedotustoiminnasta, 
8. edustaa yhdistystä sekä 
9. hoitaa kaikki muut tehtävät, jotka johtokunnalle näiden sääntöjen ja yhdistyslain 

mukaan kuuluvat tai jotka liitto sille antaa. 
 
 
Tili- ja toimintavuosi 

 
14 §. 
 
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä tilit ja 
hallintoa koskevat asiakirjat toiminnan- tai tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa 
ennen kevätkokousta ja toiminnan- tai tilintarkastajan tulee palauttaa ne viimeistään 
viikkoa ennen mainittua kokousta. Johtokunta voi myös kutsua toiminnan- tai 
tilintarkastajan erilliseen tilaisuuteen, jossa tarkastus suoritetaan. 
 
Nimenkirjoittajat 
 
15 §. 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaksi johtokun-
nan nimeämää henkilöä, kaksi aina yhdessä, paitsi juoksevissa asioissa joku edellä 
mainituista yksin. 
 
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
16 §. 
 
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos asiasta on 
kokouskutsussa mainittu ja muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa 
(3/4) annetuista äänistä. 
 
Muuttamista koskevat ehdotukset on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle; 
kevätkokoukseen tarkoitetut joulukuun ja syyskokoukseen tarkoitetut elokuun loppuun 
mennessä. Sääntöjen muutoksille on hankittava liiton hallituksen hyväksyminen. 
 
17 §. 
 
Kysymys yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan sitä varten 
ilmoitetussa kokouksessa ja purkamispäätökseen vaaditaan vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä. 
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Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Suomen Nuorisoseurat ry:lle. 
 
 
  


