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Säännöt 2016 Ehdotus 2022 Perusteet 
   
1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaakirkon Nuoret ry. 
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena koko 
Suomi.  

ennallaan  

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on ohjata lapsia ja nuoria 
turvalliseen Jumala-suhteeseen, kristilliseen seurakuntaan, 
terveisiin elämäntapoihin ja yhteiseen vastuuseen 
lähimmäisistä ja ympäristöstä. 

Yhdistys toimii keskuselimenä Suomen Vapaakirkon 
seurakunnissa toimiville paikallisyhdistyksille (nuortenpiireille) 
ja Verso-lippukunnille sekä on säännöllisesti yhteistyössä 
niiden kanssa. 

Tarkoituksena on ideoida ja kehittää valtakunnallisesti lapsi- ja 
nuorisotyötä ajan haasteita huomioiden. 

Yhdistys järjestää koulutusta, materiaalia, työntekijöiden 
huoltoa ja yhteistyössä paikallisyhdistysten (nuortenpiirien) 
kanssa alueellisia ja valtakunnallisia leirejä juhla- yms. 
tapahtumia. 

Työnsä tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja 
kulttuuritapahtumia, asianomaisella luvalla arpajaisia ja 
rahankeräyksiä, harjoittaa voittoa tavoittelematta kioski- ja 
kirjamyyntiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia 
kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on ohjata lapsia ja nuoria 
turvalliseen Jumala-suhteeseen, kristilliseen seurakuntaan, 
terveisiin elämäntapoihin ja yhteiseen vastuuseen 
lähimmäisistä ja ympäristöstä. 

Yhdistys koordinoi ja tukee Suomen Vapaakirkon 
seurakunnissa tehtävää lapsi- ja nuorisotyötä.. 

 

Tarkoituksena on ideoida ja kehittää valtakunnallisesti lapsi- ja 
nuorisotyötä ajan haasteita huomioiden. 

Yhdistys järjestää koulutusta, materiaalia, työntekijöiden 
huoltoa ja yhteistyössä paikallisyhdistysten (nuortenpiirien) 
kanssa alueellisia ja valtakunnallisia leirejä juhla- yms. 
tapahtumia. 

Työnsä tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja 
kulttuuritapahtumia, asianomaisella luvalla arpajaisia ja 
rahankeräyksiä, harjoittaa voittoa tavoittelematta kioski- ja 
kirjamyyntiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia 
kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

 
 
 
 
 
 
 
Muutettu kieliasu nykyaikaisemmaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
tarkennettu 
 
 
 
 
 
tarkennettu 
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3§ JÄSENET 

Yhdistyksen jäseniä voivat olla 4§.ssä mainitut nuortenpiirit ja 
Verso-lippukunnat ja niiden jäsenet. Jäseniä voivat olla myös 
ne lapset ja nuoret, jotka ovat mukana vapaaseurakunnan 
lasten ja nuorten toiminnassa niissä vapaaseurakunnissa joissa 
ei ole järjestäytynyttä nuortenpiiriä tai lippukuntaa. 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat nuortenpiirit ja Verso-
lippukunnat ja kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet. Alle 
15 -vuotiaat ovat alaikäisiä jäseniä. 

 

3§ JÄSENET 
 
Yhdistyksen jäseniä voivat olla Suomen Vapaakirkon 
paikalliset vapaaseurakunnat sekä niiden yhteydessä 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset.  
 
Jäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta päättää 
yhdistyksen johtokunta. Erotettavalla jäsenellä on oikeus tulla 
kuulluksi erottamisesta päättävässä kokouksessa. 
 
Yhdistyksen virallisen jäsenmäärän laskemiseksi lasketaan 
kunkin yhdistysjäsenen osalta niihin kuuluvien alle 29-
vuotiaiden henkilöjäsenten määrä edellisen kalenterivuoden 
lopussa. 

 
 
Määritelty jäsenyys uudelleen 
yhteisöjäsenyydeksi. 

4§ NUORTENPIIRI JA VERSO-LIPPUKUNTA 

Nuortenpiiri on Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n 
paikallisyhdistys, jonka välityksellä paikallinen 
vapaaseurakunta tekee nuorisotyötä. 

Verso-lippukunta on partiolippukunta, jonka taustayhteisö on 
paikallinen vapaaseurakunta. Suomen Vapaakirkon Nuoret ry 
koordinoi vapaakirkollista partiotyötä. 

Nuortenpiirin ja Verso-lippukunnan säännöt hyväksyy Suomen 
Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunta ennen mahdollista 
rekisteröitymistä. 

Nuortenpiirin johtokunnan ja Verso-lippukunnan hallituksen on 
tammikuun kuluessa lähetettävä nimiluettelot päättyneen 
vuoden lopussa nuortenpiirin jäsenistä ja Verso-lippukunnan 
jäsenistä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunnalle. 
Niissä seurakunnissa, missä ei ole järjestäytynyttä 
nuortenpiiriä, nimiluetteloiden toimittamisesta vastaa 
seurakunnan hallituksena toimiva vanhimmisto. 

 

4§ NUORTENPIIRI JA VERSO-LIPPUKUNTA 

Nuortenpiiri on Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n 
paikallisyhdistys, jonka välityksellä paikallinen 
vapaaseurakunta tekee nuorisotyötä. 

Verso-lippukunta on partiolippukunta, jonka taustayhteisö on 
paikallinen vapaaseurakunta. Suomen Vapaakirkon Nuoret ry 
koordinoi vapaakirkollista partiotyötä. 

Nuortenpiirin ja Verso-lippukunnan säännöt hyväksyy Suomen 
Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunta ennen mahdollista 
rekisteröitymistä. 

Nuortenpiirin johtokunnan ja Verso-lippukunnan hallituksen on 
tammikuun kuluessa lähetettävä nimiluettelot päättyneen 
vuoden lopussa nuortenpiirin jäsenistä ja Verso-lippukunnan 
jäsenistä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunnalle. 
Niissä seurakunnissa, missä ei ole järjestäytynyttä 
nuortenpiiriä, nimiluetteloiden toimittamisesta vastaa 
seurakunnan hallituksena toimiva vanhimmisto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poistetaan kappale nimiluetteloiden 
toimittamisesta. 
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5§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa maalis-heinäkuun 
aikana ja syyskokoukseensa syys-joulukuun aikana. 
Tarkemman ajan ja paikan määrää johtokunta. Vuosikokous, 
syyskokous ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle 
ilmoittamalla niistä viimeistään kuukautta ennen kokouspäivää 
Suomen Vapaakirkon pää-äänenkannattajassa. 

Muut yhdistystä koskevat tiedonannot annetaan samalla tavalla 
tai kiertokirjeillä jäsenille.  

Asia, joka halutaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 
käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle kolme 
kuukautta ennen vuosi- tai syyskokousta.  

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli kokous niin 
päättää, yhdistyksen johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 
vähintään viisi (5) nuortenpiiriä/Verso -lippukuntaa tai 1/10 
äänioikeutetuista jäsenistä tai sitä kirjallisesti johtokunnalta 
pyytää. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa:  

1) esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
sekä tilintarkastuskertomus, 

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, 

3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Syyskokouksessa: 

1) päätetään jäsenmaksun suuruudesta, 
2) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi 

toimintavuodeksi, 
3) hyväksytään talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi, 

5§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa maalis-heinäkuun 
aikana ja syyskokoukseensa syys-joulukuun aikana. 
Tarkemman ajan ja paikan määrää johtokunta.Yhdistyksen 
kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä viimeistään 
kuukautta ennen kokouspäivää sähköpostitse jäsenen 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Suomen Vapaakirkon 
pää-äänenkannattajassa. 

Muut yhdistystä koskevat tiedonannot annetaan samalla 
tavalla tai kiertokirjeillä jäsenille.  

Asia, joka halutaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 
käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle kolme 
kuukautta ennen vuosi- tai syyskokousta.  

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli kokous niin 
päättää, yhdistyksen johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 
jos vähintään viisi (5) jäsenyhdistystä nuortenpiiriä/Verso -
lippukuntaa tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä tai sitä 
kirjallisesti johtokunnalta pyytää. Kutsu tällaiseen kokoukseen 
on lähetettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun 
johtokunta on saanut kirjallisen pyynnön ylimääräisen 

kokouksen järjestämisestä. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa:  

1) esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
sekä tilintarkastuskertomus, 

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, 

3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Syyskokouksessa: 

1) päätetään jäsenmaksun suuruudesta, 

 
muutettu kokouskutsun 
ilmoittamistapaa nykyaikaisemmaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
maininta kiertokirjeistä poistettu 
vanhentuneena 
 
 
 
 
 
 
yhdenmukaistettu 
 
 
tarkennettu kokouskutsun 
lähettämisen aikataulua 
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4) valitaan johtokunnan puheenjohtaja hänen ollessaan 
erovuorossa,  

5) päätetään johtokunnan jäsenmäärästä,  
6) valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet 

erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet,  
7) valitaan kaksi tilintarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta 

varten, 
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

2) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi 
toimintavuodeksi, 

3) hyväksytään talousarvio seuraavaksi 
toimintavuodeksi, 

4) valitaan johtokunnan puheenjohtaja hänen ollessaan 
erovuorossa,  

5) päätetään johtokunnan jäsenmäärästä,  
6) valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet 

erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet,  
7) valitaan kaksi tilintarkastajaa seuraavaa 

kalenterivuotta varten, 
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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6§ PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN YHDISTYKSEN 
KOKOUKSISSA 

Yhdistyksen kokouksissa käyttävät puhe- ja päätäntävaltaa 
nuortenpiirien ja Verso-lippukuntien valitsemat edustajat. Ne 
saavat valita kokousedustajia seuraavasti: nuortenpiirit ja 
lippukunnat, joissa varsinaisten jäsenten määrä on enintään 25, 
yhden edustajan ja nuortenpiirit ja lippukunnat joissa 
varsinaisten jäsenten määrä on 26-100, kaksi edustajaa ja tätä 
suuremmat nuortenpiirit ja lippukunnat yhden edustajan kutakin 
alkavaa 50:tä varsinaista jäsentään kohti, ei kuitenkaan 
enempää kuin kymmenen edustajaa. Edustajamäärän 
perusteena on valintaa edeltävän vuoden lopussa ollut 
jäsenmäärä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Johtokunnan 
puheenjohtajan ja jäsenten vaali toimitetaan suljetuin lipuin. 
Jokainen johtokunnan varsinaisen jäsenen avoin paikka 
täytetään erillisellä vaalilla. Jos avoimelle paikalle on vain yksi 
ehdokas eikä kukaan vaadi suljettua lippuäänestystä, vaalin 
tulos voidaan todeta ilman äänestystä. Varajäsenten valinta 
suoritetaan yhdellä vaalilla. Muista asioista äänestettäessä 
käytetään avointa äänestystä. Äänten mennessä 
henkilövaaleissa tasan ratkaisee arpa, muissa asioissa 
kokouksen puheenjohtajan ääni.  

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella edustajalla on yksi ääni. 

6§ PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN YHDISTYKSEN 
KOKOUKSISSA 

Yhdistyksen kokouksissa käyttävät puhe- ja päätäntävaltaa 
yhdistysjäsenten valitsemat edustajat. Ne saavat valita 
kokousedustajia seuraavasti: seurakunnat ja yhdistykset, 
joissa alle 29-vuotiaiden henkilöjäsenten määrä on enintään 
25, yhden edustajan ja seurakunnat ja yhdistykset joissa alle 
29-vuotiaiden henkilöjäsenten määrä on 26-100, kaksi 
edustajaa ja tätä suuremmat seurakunnat ja yhdistykset yhden 
edustajan kutakin alkavaa 50:tä henkilöjäsentään kohti, ei 
kuitenkaan enempää kuin kymmenen edustajaa. 
Edustajamäärän perusteena on valintaa edeltävän vuoden 
lopussa ollut henkilöjäsenmäärä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Johtokunnan 
puheenjohtajan ja jäsenten vaali toimitetaan suljetuin lipuin. 
Jokainen johtokunnan varsinaisen jäsenen avoin paikka 
täytetään erillisellä vaalilla. Jos avoimelle paikalle on vain yksi 
ehdokas eikä kukaan vaadi suljettua lippuäänestystä, vaalin 
tulos voidaan todeta ilman äänestystä. Varajäsenten valinta 
suoritetaan yhdellä vaalilla. Muista asioista äänestettäessä 
käytetään avointa äänestystä. Äänten mennessä 
henkilövaaleissa tasan ratkaisee arpa, muissa asioissa 
kokouksen puheenjohtajan ääni.  

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella edustajalla on yksi ääni. 

Yhdistyksen johtokunnan jäsenillä ja työntekijöillä on 
kokouksissa läsnäolo-oikeus. 

Yhdistyksen kokoukseen voi etäosallistua kokouksen aikana 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
yhdistyksen johtokunnan tai kokouksen niin päättäessä. Tästä 
on mainittava kokouskutsussa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätty maininta läsnäolo-oikeudesta 
selkeyden vuoksi. 
 
Lisätty etäosallistumisen 
mahdollistava kappale. 

7§ JOHTOKUNTA 7§ JOHTOKUNTA  
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Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, jonka jäsenten tulee 
olla Suomen Vapaakirkon varsinaisia jäseniä. Johtokunta 
edustaa yhdistystä. 

Johtokunnan muodostavat neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu 
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään 
viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä 
sekä kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. 
Johtokunnan varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain 
erovuorossa. Johtokunnan jäsenen yhtäjaksoinen toimiaika ei 
saa olla kahta toimikautta pitempi. Toimiaikaa laskettaessa 
vajaata toimikautta ei oteta huomioon. Johtokunnan 
puheenjohtajan yhtäjaksoista toimiaikaa laskettaessa ei 
kuitenkaan oteta huomioon aikaisempia toimikausia muuna 
johtokunnan jäsenenä tai vajaata kautta puheenjohtajana. 

Toimiaika määrää erovuoron. 

Yhdistyksen eri toimintamuotojen tulee olla mahdollisuuksien 
mukaan tasapuolisesti edustettuina johtokunnassa. 

Varajäsen täyttää valintajärjestyksensä mukaan johtokunnan 
varsinaisen jäsenen paikan tämän jättäessä tehtävänsä kesken 
toimikauden. 

Johtokunnan on kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on 
kokouksessa läsnä. Varajäsen toimii täysivaltaisena hallituksen 
jäsenenä siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on 
esteellinen tai muuten estynyt. 

Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi 
kerrallaan vuoden ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa. 

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, jonka jäsenten 
tulee olla Suomen Vapaakirkon varsinaisia jäseniä. 
Johtokunta edustaa yhdistystä. 

Johtokunnan muodostavat neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu 
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 
vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista 
jäsentä sekä kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. 
Johtokunnan varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain 
erovuorossa. Johtokunnan jäsenen yhtäjaksoinen toimiaika ei 
saa olla kahta toimikautta pitempi. Toimiaikaa laskettaessa 
vajaata toimikautta ei oteta huomioon. Johtokunnan 
puheenjohtajan yhtäjaksoista toimiaikaa laskettaessa ei 
kuitenkaan oteta huomioon aikaisempia toimikausia muuna 
johtokunnan jäsenenä tai vajaata kautta puheenjohtajana. 

Toimiaika määrää erovuoron. 

Yhdistyksen eri toimintamuotojen tulee olla mahdollisuuksien 
mukaan tasapuolisesti edustettuina johtokunnassa. 

Varajäsen täyttää valintajärjestyksensä mukaan johtokunnan 
varsinaisen jäsenen paikan tämän jättäessä tehtävänsä 
kesken toimikauden. 

Johtokunnan on kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on 
kokouksessa läsnä. Varajäsen toimii täysivaltaisena 
hallituksen jäsenenä siinä tapauksessa, että varsinainen 
jäsen on esteellinen tai muuten estynyt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmaisee toivetta, mutta jää 
epäselväksi. 
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 Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi 
kerrallaan vuoden ensimmäisessä 
järjestäytymiskokouksessa. 

8§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT 

Johtokunnan tehtävänä on: 

1) hoitaa yhdistyksen asioita vuosikokouksen tekemien 
päätösten mukaisesti sekä vastata yhdistyksen 
omaisuuden hoidosta, 

2) valita tarpeelliset toimihenkilöt ja työntekijät enintään 
viideksi (5) vuodeksi kerrallaan, 

3) hoitaa tilapäisten työntekijöiden avulla kurssi- ja 
leiritoimintaa, milloin se vakinaisten toimihenkilöiden 
lisäksi katsotaan tarpeelliseksi, 

4) antaa yhdistyksen sekä nuortenpiirien ja lippukuntien 
toimihenkilöille tarpeellista ohjausta sekä suunnitella 
työtapoja, 

5) toimittaa Suomen Vapaakirkon hallitukselle vuosittain 
yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio, 
toimintakertomus ja tilinpäätös, 

6) valvoa yhdistyksen keskustoimiston ja henkilökunnan 
toimintaa, 

7) hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää 
tarvittaessa jäsenten erottamisesta, 

8) asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä ja toimikuntia, 
joiden toiminnasta johtokunta vastaa, 

9) huolehtia yhdistyksen tiedotustoiminnan 
järjestämisestä. 

 

 

8§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT 

Johtokunnan tehtävänä on: 

1) hoitaa yhdistyksen asioita vuosikokouksen tekemien 
päätösten mukaisesti sekä vastata yhdistyksen 
omaisuuden hoidosta, 

2) valita tarpeelliset toimihenkilöt ja työntekijät enintään 
viideksi (5) vuodeksi kerrallaan, 

3) hoitaa tilapäisten työntekijöiden avulla kurssi- ja 
leiritoimintaa, milloin se vakinaisten toimihenkilöiden 
lisäksi katsotaan tarpeelliseksi, 

4) antaa yhdistyksen sekä nuortenpiirien ja lippukuntien 
toimihenkilöille tarpeellista ohjausta sekä suunnitella 
työtapoja, 

5) toimittaa Suomen Vapaakirkon hallitukselle tiedoksi 
vuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelma, 
talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös, 

6) valvoa yhdistyksen keskustoimiston ja henkilökunnan 
toimintaa, 

7) hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää 
tarvittaessa jäsenten erottamisesta, 

8) asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä ja 
toimikuntia, joiden toiminnasta johtokunta vastaa, 

9) huolehtia yhdistyksen tiedotustoiminnan 
järjestämisestä. 

 

 

 

 

2) Viisivuotiskatto on tarpeeton ja 
ristiriidassa työlainsäädännön kanssa 

3) Poistetaan historian peruja ajalta 
jolloin SVN vastasi Kiponniemestä. 

4) Poistetaan turhana 

 

 

7) Poistetaan. Jäseneksi 
hyväksymisestä päättää hallitus, jollei 
säännöissä ole toisin määrätty. 
Yhdistyslaki §12 

9) Poistetaan turhana 

9§ TYÖVALIOKUNTA ennallaan 
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Työvaliokunnan muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja sekä toimihenkilöt. Työvaliokunnan kutsuu 
kokoon yhdistyksen puheenjohtaja. 

Työvaliokunnan tehtävänä on avustaa johtokuntaa ja 
valmistella johtokunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä 
päättää niistä asioista jotka johtokunta sille siirtää. 

 
10§ NIMENKIRJOITTAJAT 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi johtokunnan 
määräämää henkilöä yhdessä. 

 

ennallaan  

11§ JÄSENMAKSU 

Yhdistyksen varsinaiset ja alaikäiset jäsenet suorittavat 
jäsenmaksun. Yhdistyksen syyskokous määrää vuosittain 
kannettavan jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu voi olla eri 
suuruinen eri jäsenryhmille. 
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Poistetaan kategoriat siirryttäessä 
yhteisöjäsenyyteen. 

 

12§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös 
ja hallinnon tarkastamiseksi tarpeelliset asiakirjat on jätettävä 
tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 

 

ennallaan  
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13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on annettava 
johtokunnalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen yhdistyksen 
säännöllistä kokousta. Johtokunnan tulee saattaa ehdotus 
jäsenten tietoon ennen kuin se voidaan ottaa vuosikokouksessa 
käsiteltäväksi. Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan 
kahden kolmasosan (2/3) enemmistö kokouksessa annetuista 
äänistä. Muutoksen johdosta on kokoukselle esitettävä 
Suomen Vapaakirkon hallituksen lausunto. 

 

ennallaan  

14§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN JA 
LAKKAUTTAMINEN 

Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa peräkkäisessä 
yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) annetuista 
äänistä molemmissa kokouksissa on purkamispäätöksen 
kannalla. Kokousten välisen ajan tulee olla vähintään yksi 
kuukausi. 

Jos yhdistys on purkautunut tai se on lakkautettu, tulee sen 
varat luovuttaa Suomen Vapaakirkolle nuorisotyöhön 
käytettäväksi. 

 

ennallaan  

15§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT 

 

ennallaan  

Vahvistettu Helsingissä 25.10.2016 

 

  

 


