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Voimassaolevat säännöt: 23.05.2022 11:20:21

NIMI JA KOTIPAIKKA

1§
Yhdistyksen nimi on Ylä-Savon Nuorisoseurojen Liitto ry ja
kotipaikka Iisalmen kaupunki. Ylä-Savon Nuorisoseurojen Liitto ry
toimii Ylä-Savossa nuorisoseurojen keskusseuranaja on Suomen
Nuorisoseurat ry:n jäsen, jota näissä säännöissä nimitetään
liitoksi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä
keskusseura.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2§
Keskusseuran tarkoituksena on kasvatus- ja harrastustoiminnan avulla
edistää lasten, nuorten ja aikuisten kokonaisvaltaista kasvua, tasa-
arvoa, yhteisöllisyyttä ja eri-ikäisten yhdessä toimimista sekä
lisätä hyvinvointia ja aktiiviseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen
kasvamista. Toiminnan lähtökohtina ovat nuorisoseuraliikkeen arvot:
osallisuus, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja yhteisöllisyys.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi keskusseura toimii siihen kuuluvien
paikallisten nuorisoseurojen, ja mahdollisten muiden
jäsenyhdistystensä alueellisena järjestönä. Keskusseura toimii
yhdyssiteenä jäsenyhdistystensä välillä tukemalla, ohjaamalla ja
valvomalla niiden toimintaa.

Lisäksi keskusseura
-edistää nuorisoseuraliikkeen arvoja - osallisuutta,
yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja yhteisöllisyyttä - kaikessa
toiminnassaan,
-tekee nuorisoseuratyötä tunnetuksi toimialueellaan,
-järjestää kursseja, kokouksia, luento- ja keskustelutilaisuuksia,
juhlia ja kilpailuja sekä leiri-, retkeily- ja virkistystoimintaa,
-edistää opiskelun, musiikin, teatterin, tanssin, liikunnan,
kotiseututyön, askartelun sekä muun kulttuurin ja kädentaitojen
harrastamista,
-herättää harrastusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä edistää
erityisesti nuorten kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa,
-ohjaa terveen ja päihteistä riippumattoman elämäntavan
omaksumiseen,
-muodostaa eri harrastusalojen harrastusryhmiä.

4§
Toimintansa tueksi keskusseura voi periä jäseniltä jäsenmaksuja,
omistaa ja hallita kiinteistöjä, rahastoja, ottaa vastaan
testamentteja ja lahjoituksia sekä harjoittaa kahvila-, kioski-, ja
ravintolatoimintaa.

Lisäksi keskusseura voi harjoittaa sellaista elinkeino- tai
ansiotoimintaa, josta on määrätty näissä säännöissä tai joka muutoin
välittömästi liittyy keskusseuran tarkoituksen toteuttamiseen taikka
jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
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Keskusseura voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna
arpajaisia ja keräyksiä. Toimintaansa varten keskusseura hankkii
tarvittaessa asianomaisen luvan.

JÄSENET

5§
Keskusseuran jäseniksi pääsevät ne paikalliset rekisteröidyt
nuorisoseurat, jotka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Kannatusjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä rekisteröidyn
yhdistyksen tai yksityisen henkilön. Kannatusjäsenillä ei ole seuran
kokouksissa äänioikeutta.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua entinen ansiokkaasti toiminut
keskusseuran puheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajan kutsumisesta
päättää keskusseuran kokous johtokunnan esityksestä. Seuralla voi
olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja
on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.

6§
Jäsenmaksut

Keskusseuran syyskokous vahvistaa jäsenseurojen vuosittaiset
jäsenmaksut sekä kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksut seuraavaksi
vuodeksi.

Keskusseura maksaa liiton jäsenmaksun niin kuin se liiton säännöissä
kulloinkin määrätään.

7§
Jäsenseuran toiminta

Jäsenseura on velvollinen suorittamaan keskusseuran sille määräämät
velvoitteet. Keskusseuran jäsenenä olevan yhdistyksen tulee:

1) noudattaa kaikessa toiminnassaan keskusseuran sääntöjä,
keskusseuran kokousten päätöksiä ja voimassa olevia sääntöjään sekä
suorittaa keskusseuran syyskokouksen määräämä jäsenmaksu;
2) lähettää keskusseuran johtokunnalle vuosittain toimintakertomus
edellisestä vuodesta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
3) lähettää sääntöjen muutokset keskusseuran johtokunnan
hyväksyttäväksi;
4) purkautuessaan käyttää varat sääntöjensä tarkoittamalla tavalla.
Ellei säännöissä muuta sanota, purkautuva jäsenseura luovuttaa
jäljelle jääneet varansa ja omaisuutensa keskusseuralle, joka
käyttää ne lasten ja nuorten kulttuuriseen harrastustoimintaan
keskusseuran toiminta-alueella.

Lisäksi todetaan, että kiinteän omaisuuden myymistä tai
lahjoittamista koskevia asioita älköön otettako päätettäväksi ennen
kuin asiassa on hankittu keskusseuran johtokunnan lausunto.

Jos jäsenyhdistys on toiminut keskusseuraa vahingoittavalla tavalla
tai jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, jotka sillä keskusseuran
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jäsenenä on, voi johtokunta erottaa yhdistyksen keskusseuran
jäsenyydestä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Erottamispäätöksestä on jäsenseuralla oikeus valittaa keskusseuran
kokoukselle jättämällä valitus kirjallisena johtokunnalle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan.
Jos keskusseuran kokous saatuaan keskusseuran johtokunnan lausunnon
ja kuultuaan keskusseuran johtokuntaa ja erotetun jäsenyhdistyksen
johtokuntaa ja hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa
selvitykset, hyväksyy erottamispäätöksen vähintään kahdella
kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä, tulee päätös voimaan heti.
Erottamispäätöksestä on ilmoitettava liitolle.

KESKUSSEURAN TOIMIELIMET

8§
Keskusseuran toimielimet ovat päätösvaltaa käyttävä keskusseuran
kokous ja seuran lainmukaisena edustajana toimiva johtokunta.

KESKUSSEURAN KOKOUKSET

9§
Keskusseuran on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta,
kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen keskusseuran kokous pidetään, milloin seuran
keskusseuran kokous itse tai johtokunta niin päättää taikka
vähintään yksi neljäsosa (1/4) keskusseuran jäsenistä sitä
kokoustensa päätöksillä tietyn asian käsittelyä varten johtokunnalta
kirjallisesti pyytää.

Keskusseuran kokousten ajan ja paikan määrää johtokunta.
Keskusseuran kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta seuran yleisesti käyttämissä
tiedotuskanavissa tai lähettämällä kutsu jäsenille kirjeellä tai
sähköpostilla tai julkaisemalla kokouskutsu syyskokouksen
päättämässä sanomalehdessä. Kokouksesta voidaan ilmoittaa
sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa johtokunnalle tai nuorisoseurarekisteriin.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on sääntöjen määräämällä
tavalla ilmoitettu.

Keskusseuran johtokunta voi kokouskohtaisesti päättää
mahdollisuudesta osallistua kokouksiin sähköisesti.

10§
Keskusseuran kokouksiin on kullakin paikallisella jäsenyhdistyksellä
oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja jäsenmääränsä mukaan
kutakin alkavaa 20-lukua kohden. Kokouksessa on kullakin edustajalla
yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli
näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan
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ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli sitä
koskevaa esitystä on kannatettu.

Kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus lisäksi liiton valtuuston ja
johtokunnan jäsenillä, liiton ja keskusseuran toimihenkilöillä sekä
vuosikokouksessa myös edellisen vuoden johtokunnan jäsenillä. Kokous
voi päätöksellään myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin.

Aloiteoikeus on keskusseuran jäsenillä ja johtokunnalla sekä liiton
valtuustolla ja johtokunnalla. Aloitteet ja asiat, jotka aiotaan
saada kokouksissa käsiteltäviksi ja päätettäviksi, on esitettävä
johtokunnalle kirjallisesti vähintään yksi kuukausi ennen kokousta.

11§
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä,
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat,
2.todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3.vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4.esitetään keskusseuran toimintakertomus,
5.esitetään tilit ja toiminnantarkastajan lausunto,
6.päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja
vastuuvelvollisille,
7.valitaan Nuorisoseurakokousvuonna edustajat ja varaedustajat
Suomen Nuorisoseurat ry:n Nuorisoseurakokoukseen tai valtuutetaan
johtokunta tekemään valinta,
8.nimetään keskusseuran ehdokkaat liiton valtuustoon
(Nuorisoseurakokous 3 vuoden välein) tai valtuutetaan johtokunta
tekemään valinnat.
9.käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja
pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat,
2.todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3.vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4.käsitellään johtokunnan esitys seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä,
5.määrätään jäsenmaksu seuraavalle vuodelle
6.esitetään johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio ja
päätetään siitä,
7.valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,
8.päätetään johtokunnan jäsenmäärä sekä valitaan jäsenet
erovuoroisten tilalle,
9.valitaan toiminnantarkastajat (2) sekä varahenkilöt tarkastamaan
seuraavan vuodentilejä, taloutta ja hallintoa.
10.valitaan edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin
ja yhteisöihin,
11.päätetään keskusseuran kokousten ilmoittamistavasta näiden
sääntöjen 9. §:n mukaisesti,
12.käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat.

12§
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka
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kokouskutsussa on mainittu, sekä ne johtokunnan esittämät asiat,
jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen kuitenkin huomioon
yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset.

JOHTOKUNTA

13§
Keskusseuran hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 6-10
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä. Johtokunnassa
ei ole varajäseniä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.
Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa kokousta
seuraavan kalenterivuoden alusta.

Johtokunnan jäsenet tulee valita seurojen varsinaisista jäsenistä.
Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kuudeksi
perättäiseksi vuodeksi ja johtokunnan jäseneksi enintään kolmeksi
perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan. Sihteeri,
taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita
myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi asettaa määräajaksi
tai erityisiä tehtäviä varten toimikuntia tai valiokuntia, jotka
ovat toiminnastaan tilivelvollisia johtokunnalle.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos kokouksesta on kaikille jäsenille
ilmoitettu ja jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa.

Jos valittu toimihenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänelle
valitaan sijainen toimikauden loppuun seuraavassa yhdistyksen
kokouksessa.

14§
Johtokunnan tehtävänä on
1) johtaa keskusseuran toimintaa keskusseuran kokousten päätösten
sekä liiton johtokunnan ohjeiden mukaisesti;
2) ohjata jäsenyhdistysten toimintaa ja tehdä aloitteita niiden
toiminnan kehittämiseksi sekä valvoa sääntöjen ja kokousten
päätösten noudattamista;
3) kutsua keskusseuran kokoukset koolle ja valmistella
käsiteltäväksi tulevat asiat;
4) hyväksyä jäsenyhdistykset sekä jäsenyhdistysten säännöt ja
sääntöjen muutokset;
5) huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta;
6) ottaa palvelukseen keskusseuran työntekijät sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt ja ohjaajat sekä vahvistaa heille mahdollisesti
tarvittavat ohjesäännöt;
7) edustaa keskusseuraa sekä
8) hoitaa kaikki ne muut tehtävät, jotka johtokunnalle näiden
sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuuluvat, tai jotka liitto sille
antaa.

NIMENKIRJOITTAJAT
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15§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri, kaksi aina yhdessä.

LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

16§
Puheenjohtaja
1.kutsuu johtokunnan tarvittaessa koolle sekä toimii kokousten
puheenjohtajana,
2.allekirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat,
3.valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät keskusseuran
puolesta hoidetaan,
4.pitää huolta, että keskusseuran kokousten ja johtokunnan päätökset
pannaan täytäntöön sekä seuraa jaostojen, toimikuntien, valiokuntien
ja toimihenkilöiden toimintaa,
5.valvoo, että keskusseuran kirjanpito hoidetaan johtokunnan
määräämän järjestelmän mukaisesti ja että keskusseuran omaisuutta ja
taloutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään
talletettuina johtokunnan päätösten ja seuran edun mukaisella
tavalla,
6.seuraa yhdistyksen rahaliikennettä sekä valvoo juoksevienasioiden
hoitoa,
7.työskentelee yhdessä johtokunnan kanssa seuran toiminnan
menestymiseksi sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia toiminnassa
ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii varapuheenjohtaja hänen
tehtävistään.

17§
Sihteeri
1.valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa johtokunnan ja
keskusseuran kokouksissa esille tulevat asiat,
2.laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja
tiedonannot, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä
hoitaa keskusseuran kirjeenvaihdon,
3.laatii johtokunnalle ehdotuksen keskusseuran toimintakertomukseksi
sekä samoin yhdessä puheenjohtajan kanssa ehdotuksen seuraavan
vuoden toimintasuunnitelmaksi,
4.tekee määräaikaisilmoitukset sekä laatii tilastot liitolle,
5.vastaa keskusseuran verotusasioiden, arkiston ja käsikirjaston
hoidosta sekä toimintapäiväkirjan pitämisestä,
6.huolehtii jäsentietojen keräämisestä ja jäsenluettelon ylläpidosta
Nuorisoseurarekisterissä,
7.pitää luetteloa yhteisöjen ja henkilöiden merkkipäivistä.

Sihteerinä toimii keskusseuran työntekijä. Ellei keskusseuralla ole
palkattua työntekijää, sihteerinä voi toimia johtokunnan erikseen
nimeämä sihteeri.

18§
Taloudenhoitaja
1.hoitaa keskusseuran kirjanpidon yhdessä tilitoimiston kanssa,
2.vastaanottaa ja tallettaa keskusseuran rahavarat, joista hän on
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johtokunnalle laillisessa vastuussa,
3.huolehtii jäsenmaksujen ja keskusseuran saatavien perimisestä,
4.laatii keskusseuran tilit ja valmistaa vuositilinpäätöksen sekä
jättää ne tulo- ja menotositteineen johtokunnalle ja tilin- tai
toiminnantarkastajalle toimitettavaksi,
5.valmistaa yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa johtokunnalle
talousarvioesityksen,
6.huolehtii varojen hankkimista koskevien suunnitelmien
toteuttamisesta sekä
7.hoitaa keskusseuran muuta omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista
luetteloa keskusseuran kalustosta.

Taloudenhoitajana toimii keskusseuran työntekijä. Ellei
keskusseuralla ole palkattua työntekijää, taloudenhoitajana voi
toimia johtokunnan erikseen nimeämä taloudenhoitaja.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

19§
Keskusseuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Keskusseura
noudattaa niiden yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Tilit ja keskusseuran hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä
vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille,
joiden on palautettava aineisto vähintään viikkoa ennen
kevätkokousta.

20§
Suomen Nuorisoseurat ry:n Nuorisoseurakokoukseen keskusseura saa
lähettää edustajia siten kuin liiton säännöissä määrätään.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KESKUSSEURAN PURKAMINEN

21§
Nämä säännöt voidaan muuttaa keskusseuran kokouksessa, jos siitä on
kokouskutsussa mainittu ja jos vähintään kolme neljäsosa (3/4)
äänestykseen osallistuneista muutosehdotuksen hyväksyy. Asia on
käsiteltävä kahdessa (2) keskusseuran kokouksessa, joiden välin on
oltava vähintään kaksi (2) viikkoa.

Muutosehdotukset perusteluineen on esitettävä kirjallisesti
keskusseuran johtokunnalle vähintään kuukautta ennen seuran
kokousta. Sääntöjen muutokseen saatava liiton hallituksen
hyväksyminen ennen yhdistysrekisteriin lähettämistä.

22§
Kysymys keskusseuran purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi
ainoastaan sitä varten ilmoitetussa kokouksessa. Purkamispäätökseen
vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö
annetuista äänistä. Asia on käsiteltävä kahdessa (2) sitä varten
ilmoitetussa kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden (2) viikon
välein.

Keskusseuran jäljelle jäänyt omaisuus käytetään purkamiskokouksen
päättämällä tavalla lasten ja nuorten kulttuuriseen
harrastustoimintaan purettavan keskusseuran toiminta-alueella.


