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1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 
 
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia, 
arjentaitoja, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä tukea siirtymistä koulutukseen ja 
työelämään.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää ja kehittää toimintaa, jossa nuorelle 
järjestetään hänen henkilökohtaisista tarpeistaan lähtevää yksilö- ja työvalmennusta, sekä 
sosiaalista kuntoutusta tarvittavine lisäpalveluineen. Lisäpalveluita ovat kasvatus- ja ohjaustyö, 
koulutus- ja kurssitoiminta, palveluohjaus, tutustumiskäynnit ja retket.  
 
Yhdistys etsii ja kehittää uusia toimintamalleja ja -tapoja nuorten koulutus- ja työelämän 
valmiuksien ja arjen hallinnan taitojen parantamiseksi, osallistuu keskusteluun nuorten 
hyvinvoinnista, työpajatoiminnasta sekä nuorten elämään liittyvistä yhteiskunnallisista 
kysymyksistä ja toimii yhteistyössä tarpeellisten viranomaisten kanssa. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan 
arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
 
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen 
yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminnan päämääränä ole muutoinkaan 
taloudellisen edun tavoittelu. 
 
 
3 § JÄSENET 
 
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu suorittamaan vuotuisen 
jäsenmaksun. 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. 
Vuotuinen kannatusjäsenmaksu on 50 €, ellei syyskokous toisin päätä. Kannatusjäsenillä ei ole 
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
 
Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen 
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liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 
 
 
4 § HALLITUS 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut  
puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. 
 Hallituksen jäseneksi voidaan valita yksi yhdistyksen työntekijä toimikaudessa.  
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 
 
 
5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä tai 
toiminnanjohtaja yksin. 
 
 
6 § TILIT 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on  
annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.  
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7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai 
julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä 
järjestöpalstalla. 
 
 
8 § VARSINAISET KOKOUKSET 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa 
hallituksen määräämänä päivänä. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kymmenen 
(10) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei 
näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan 
mielipide.  
 
9§ ETÄOSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN  
 
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen ja äänestäminen siinä teknisen apuvälineen avulla on 
mahdollista, jos yhdistyksen hallitus näin päättää. Etäosallistumisesta on ilmoitettava 
kokouskutsussa. 
 
 
10 § VARSINAISET KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
  1. kokouksen avaus 
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                    
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
   
 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
  1. kokouksen avaus 
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
   liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
  7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
 
11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen, määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen.  
 
 
12§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT  
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