
INTO – ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA TYÖPAJATOIMINTA RY:N 

SÄÄNNÖT 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry ja sen 

epävirallinen lyhenne on Into. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea heikossa kouluttautumis- ja 

työllistymisasemassa olevien nuorten ja aikuisten työttömien 

työllistymisen edellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä edistämällä etsivän 

nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehitystä Suomessa. 

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoria, jotka ovat koulutuksen, 

työelämän tai muiden palvelujen ulkopuolella. Yhteistyössä etsivän 

nuorisotyön kanssa nuorella on mahdollisuus kerätä tietoa ja taitoja sekä 

sellaista sosiaalista pääomaa, joilla suunnataan kohti aikuisuutta.  

 

Työpajan tavoitteena on vahvistaa valmentautujien hyvinvointia, tunnistaa 

osaamista, toimia oppimisympäristönä ja valmentaa kohti koulutusta ja 

työtä. Työpajatoiminnassa vahvistetaan valmentautujien elämänhallintaa ja 

työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä tuetaan taitojen ja osaamisen 

kehittymistä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustoimintaa, 

keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia, toteuttaa etsivän nuorisotyöhön ja 

työpajatoimintaan liittyviä kehittämishankkeita, julkaisee tiedotus- ja 

valistusmateriaalia, tekee vaikuttamistyötä, aloitteita, ehdotuksia ja 

esityksiä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittämisestä ja tarjoaa 

maksutonta neuvontapalvelua.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta 

omaisuutta, sekä toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia ja juhlia. Taloudellista 

toimintaa varten yhdistys hankkii tarvittaessa luvat. Yhdistys voi 

vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen toiminta on 

yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.  

Yhdistys palkkaa toimintaansa varten tarvittavat toimihenkilöt. 

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET 

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka 

haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja jonka hallitus 

hyväksyy jäseneksi.  

Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseniksi luonnollisia henkilöitä tai 

oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja 

jotka haluavat toimia yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. Yhdistyksen 

kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja 

tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen hallitus. 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen 

kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenmaksu on eroavan jäsenen 

suoritettava koko siltä vuodelta, jona aikana eroamisilmoitus tehdään. 

Jäsenen tulee viipymättä ilmoittaa omassa toiminnassa tapahtuneista 

hallinnollisista tai muista muutoksista, joilla on vaikutusta jäsenmaksun 

määräytymiseen ja äänivaltaan yhdistyksen kokouksissa.  

Jäsenmaksua ei peritä siinä tapauksessa, että varsinaisen jäsenen toiminta 

on kokonaan loppunut. Jäsenen tulee erota, kun sen toiminta on loppunut.  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos sen jäsen on jättänyt 

erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten on menettelyllään 

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 

tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden 

ehtoja. 

5 § JÄSENMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 



Yhdistyksen varsinaisten jäsenten on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, 

joka määräytyy yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan. Jäsenmaksun 

suuruus edustajaa kohti vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa. 

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

6 § YHDISTYKSEN HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toiminnasta vastaa hallitus, johon 

kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä.  

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi 

kalenterivuotta. Varajäsenen toimikausi on yksi vuosi.  

Varsinaisista jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Syyskokouksessa 

hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. 

Hallituksen jäsenet voidaan valita niiden ehdokkaiden joukosta, joita 

yhdistyksen jäsenet ovat yhdistykselle kirjallisesti ehdottaneet vähintään 

kuukautta ennen syyskokouksen alkua. Myös kokouksessa voidaan asettaa 

ehdokkaita. Yhdistyksen syyskokous äänestää hallituksen jäsenistä näin 

muodostetun ehdokaslistan perusteella. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 

valitaan kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseniksi kolme 

seuraavaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. 

Hallituksen puheenjohtajavaali järjestetään joka toinen vuosi 

syyskokouksen yhteydessä tai puheenjohtajan luopuessa 

puheenjohtajuudestaan seuraavassa yhdistyksen ylimääräisessä 

kokouksessa. Puheenjohtajavaalista on ilmoitettava yhdistyksen 

kokouskutsun yhteydessä. Hallituksen puheenjohtajaehdokkaita voi 

yhdistyksen jäsen ehdottaa vähintään yhtä kuukautta ennen sitä kokousta, 

jossa vaali järjestetään. Ehdotukset on toimitettava kirjallisena. Myös 

kokouksessa voidaan asettaa ehdokkaita. 

Mikäli hallituksen varsinainen jäsen eroaa kesken toimikauden, toimii 

hänen tilallaan jäljellä olevan toimikauden vaalissa eniten ääniä saanut 

varajäsen. Mikäli varajäsen eroaa kesken toimikauden, varajäseneksi 

nousee hallituksen vaalissa eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden joukosta 

seuraavaksi eniten ääniä saaneen.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhdistyksen 

toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Hallitus laatii hallinnon 

talous- ja johtosäännön, jota näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan. Hallitus 

valitsee yhdistyksen toiminnanjohtajan, muut alaisuudessaan toimivat 

tarpeelliset toimielimet ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallinnon talous- 

ja johtosäännön mukaisesti. Rahastonhoitajana toimii yhdistyksen 

talousvastaava.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

Hallituksen kokouksiin kutsutaan myös varajäsenet. Varsinaisten jäsenten 

ollessa estyneitä osallistumaan hallituksen kokoukseen, toimivat 

varajäsenet valitsemisjärjestyksessä äänivaltaisina jäseninä heidän tilallaan.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja, ja kolme hallituksen äänivaltaista jäsentä ovat 

paikalla.  

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi 

vaaleissa arpa. 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja sihteeri tai henkilö, jolla on siihen hallituksen antama 

henkilökohtainen oikeus, kukin yksin.  

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine 

asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 

viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee 

antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 

kevätkokousta. 



9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen 

kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-

marraskuun aikana 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 kolmenkymmenen 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 

hallitukselle.  

10 § EDUSTUKSEN, ÄÄNIOIKEUDEN JA JÄSENMAKSUN 

MÄÄRÄYTYMINEN  

Yhdistyksen kokouksessa varsinaisen jäsenen edustus-, äänioikeus ja 

jäsenmaksu määräytyvät organisaation toimihenkilöiden edellisen 

kalenterivuoden lukumäärän mukaisesti seuraavasti:  

• 1 edustaja –toimihenkilöitä 1-9 edellisen kalenterivuoden aikana (1 

ääni) 

• 2 edustajaa –toimihenkilöitä 10-29 edellisen kalenterivuoden 

aikana (2 ääntä)  

• 3 edustajaa –toimihenkilöitä 30 tai yli (3 ääntä) 

Toimihenkilöihin luetaan sekä hallinnon että ohjaava henkilöstö.  

Yhdistyksen kokouksissa jäsenten äänioikeus määräytyy seuraavasti: 

Läsnä olevalla äänivaltaisella edustajalla on 1–3 ääntä. Jäsenen käytössä 

oleva äänimäärä määräytyy jäsenorganisaation toimihenkilöiden 

lukumäärän mukaan. Yhdistyksen kokouksessa yhden jäsenen käytössä 

oleva suurin mahdollinen äänimäärä on 3 ääntä.  

Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä jäsentä. 

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy käytössä olevan äänimäärän 

mukaisesti.  

Kannatusjäsenten jäsenmaksun määrää syyskokous. Hallitus tekee 

esityksen jäsenmaksujen suuruudesta vuosittain. Kannatusjäsenillä ei ole 

äänioikeutta.  

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin 

määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

arpa. 

11 § YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 

neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille 

postitetulla kirjeellä ja/tai sähköisiä viestintävälineitä hyödyntämällä.  

12 § KEVÄTKOKOUS JA SYYSKOKOUS 

Hallitus voi päättää, että yhdistyksen kevätkokous järjestetään ilman 

kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti 

tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai 

kokouksen aikana. 

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. 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.  

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 esityslista.  

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä 

jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. Valitaan 

hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja kolme varsinaista 

jäsentä erovuoroisten tilalle sekä kolme varajäsentä seuraavaksi 

toimikaudeksi. 

6. Valitaan tilintarkastusyhteisö  

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 

syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 

hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen 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 sen varat samaan 

tarkoitukseen. 

 

 


