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1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
XX:aa, jota näissä säännöissä sanotaan nuortenpiiriksi,  on nimenä yhdistyksellä,  jonka kotipaikka on
_____________:n kaupunki/kunta ja jonka kielenä on suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Nuortenpiiri on Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n paikallisyhdistys, jonka välityksellä ________ seurakunta 
tekee nuorisotyötä.

Nuortenpiirin tarkoituksena on ohjata ja auttaa lapsia ja nuoria, ja erityisesti edistää heissä terveitä 
elämäntapoja sekä johdattaa heitä aitoon Jumala-suhteeseen ja seurakuntaan.

Tarkoitustaan nuortenpiiri toteuttaa järjestämällä lasten, varhaisnuorten ja nuorten toimintaa kuten 
pyhäkoulu-, partio-, kerho-, musiikki-, opiskelija- ja leiritoimintaa sekä ohjaajakoulutusta.

Toiminnassaan nuortenpiiri noudattaa seurakunnan ja Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n (SVN) 
toimintaperiaatteita.

Työnsä  tukemiseksi  nuortenpiiri  järjestää  myyjäisiä  ja  juhlia,  asianomaisella  luvalla  arpajaisia,
rahakeräyksiä, kioski- ja kirjamyyntiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

3 § JÄSENET

Nuortenpiirin jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen nuortenpiirin toiminnassa mukana oleva henkilö.

Nuortenpiirin varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15-vuotta täyttäneet nuortenpiirin jäsenet; nuortenpiirin muut alle 
15-vuotiaat jäsenet ovat alaikäisiä jäseniä. 

Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää nuortenpiirin johtokunta.

Nuortenpiirin kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä 
äänioikeus.

4 § JÄSENMAKSU

Nuortenpiirin jäsenet suorittavat nuortenpiirin vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § HALLINTO

Nuortenpiirin toimintaa johtaa johtokunta, jonka jäsenten tulee olla vapaaseurakunnan varsinaisia jäseniä.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi tai neljä jäsentä, jotka kaikki valitaan kahdeksi vuodeksi 
nuortenpiirin virallisessa kokouksessa, ja joista ensimmäisenä vuotena on erovuorossa kaksi ja toisena 
puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. 

Jos johtokuntaan kuluu vain kolme valittua jäsentä, on erovuorossa toisena vuotena puheenjohtaja yksin. 

Lisäksi johtokuntaan valitaan yksi tai kaksi varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Varajäsen täyttää 
valintajärjestyksensä mukaan johtokunnan jäsenen paikan tämän ollessa estynyt.

Nuortenpiirin eri toimintamuotojen tulee olla mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti edustettuina 
johtokunnassa.

Johtokunnan on kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan 
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kutsusta tai kun puolet johtokunnan varsinaisista jäsenistä sitä pyytää. Se on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Johtokunta 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja 
muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan toimintavuoden ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.

6 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on:
- suunnitella ja johtaa nuortenpiirin toimintaa
- valvoa, että nuortenpiirin toiminta tapahtuu vapaaseurakunnan periaatteiden ja keskusjärjestön toiminta-
ajatuksen puitteissa
- pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäsenkysymykset
- huolehtia nuortenpiirin kokousten koollekutsumisesta
- valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut nuortenpiirin kokoukselle esiteltävät asiat
- toimeenpanna nuortenpiirin kokouksen päätökset
- huolehtia toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toimittamisesta 
paikallisen vapaaseurakunnan vanhimmistolle
- edustaa nuortenpiiriä

Seurakunnan nuorisotyöstä vastaavilla työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. 
Heillä ei ole äänioikeutta, ellei heitä ole valittu johtokunnan jäseniksi.

7 § TOIMIKUNNAT

Nuortenpiirissä voi olla itsenäisiä rekisteröimättömiä toimintayksikköjä, kuten nuortenyhdistys ja 
partiolippukunta, jotka toimivat omien, nuortenpiirin johtokunnan hyväksymien sääntöjen mukaisesti.

8 § NUORTENPIIRIN SYYSKOKOUS / VUOSIKOKOUS

Nuortenpiirin sääntöihin valitaan perustamiskokouksessa joko yhden kokouksen mallin mukainen teksti tai 
kahden kokouksen mallin mukainen teksti. 

A YHDEN KOKOUKSEN MALLI 

Nuortenpiirin vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä 
ajankohtana, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
- päätetään nuortenpiirin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
- vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
- vahvistetaan kuluvan toimintakauden jäsenmaksu
- valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan toimintakauden tilit ja 
hallinnon
- valitaan edustajat ja varaedustajat SVN:n kokouksiin seuraavaan nuortenpiirin vuosikokoukseen asti 
- käsitellään muut mahdolliset johtokunnan esittämät asiat
Vuosikokouksen henkilövalinnat vahvistaa seurakunnan vanhimmisto.

B KAHDEN KOKOUKSEN MALLI 

Syyskokous

Nuortenpiirin syyskokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä 
ajankohtana, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
- vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä
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- valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
- vahvistetaan tulevan toimintakauden jäsenmaksu
- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan toimintakauden tilit ja 
hallinnon
- valitaan edustajat ja varaedustajat SVN:n kokouksiin seuraavalle toimintavuodelle
- käsitellään muut mahdolliset johtokunnan esittämät asiat
Syyskokouksen henkilövalinnat vahvistaa seurakunnan vanhimmisto.

Vuosikokous

Nuortenpiirin vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä 
ajankohtana, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
- päätetään nuortenpiirin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- käsitellään muut mahdolliset johtokunnan esittämät asiat

9 § KOKOUSKUTSU

Nuortenpiirin kokouskutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi seurakunnan 
ilmoitustaululle tai toimitettava postitse tai sähköpostitse jäsenille.

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Nuortenpiirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

11 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Nuortenpiirin nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai johtokunnan määräämä, nuortenpiirin toiminnasta vastaava 
työntekijä yksin tai kaksi johtokunnan keskuudestaan määräämää henkilöä yhdessä.

12 § KESKUSJÄRJESTÖ
Nuortenpiiri ja sen jäsenet kuuluvat jäseninä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry -nimiseen valtakunnalliseen 
keskusjärjestöön. Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n tulee hyväksyä nuortenpiirien sääntömuutokset ennen 
Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vuosikokouksessa 2/3 annetuista äänistä. Kokoukselle on 
esitettävä seurakunnan vanhimmiston ja Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunnan muutosta 
koskeva lausunto.

14 § NUORTENPIIRIN PURKAMINEN

Nuortenpiiri voidaan purkaa, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa 3/4 paikalla olevista äänioikeutetuista
on purkautumispäätöksen kannalla.

Jos nuortenpiiri puretaan, sen varat luovutetaan paikalliselle vapaaseurakunnalle.


