
Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n siirtyminen liiton aluetoimistoksi  

Aluetoimistoksi siirtymiseen liittyvät yksityiskohdat ja toimenpiteet:  

Omaisuus  

Suomen Nuorisoseurojen hallitus on päättänyt, että organisaatiouudistuksen yhteydessä purettavien 

keskusseurojen omaisuutta hallitaan siten, että omaisuus ja sen tuotto käytetään maakunnassa 

tehtävän nuorisoseuratyön hyväksi.  

Purettavien keskusseurojen omaisuuden hallintamalleista on tehty selvityksiä ja niiden pohjalta on 

päädytty esittämään omaisuuden siirtämistä liitoon hallinnoimaan sidottuun rahastoon. Käytännössä 

keskusseura lahjoittaa omaisuuden liitolle ja määrittelee lahjakirjassa, että omaisuus rahastoidaan 

sidottuun rahastoon. Lahjakirjassa ja rahaston säännöissä voidaan määritellä hyvinkin tarkasti 

omaisuuden ja sen tuottoon liittyvät pelisäännöt.   Pääperiaatteena on, että omaisuus ja sen tuotto 

tullaan käyttämään alueen nuorisoseuroja palvelevan aluetoimiston ylläpitämiseen.  Selvityksen 

mukaan tällaisessa tapauksessa omaisuuden lahjoittaminen ei aiheuta veroseuraamuksia.   

Talous  

Keskusseuran muuttuminen aluetoimistoksi ei suoraan vaikuta talouden rakenteeseen eikä 

aluetoimistoksi siirtyminen lisää tuloja tai menoja.   

Aluetoimistoiden maksuvalmius on kuitenkin usein huomattavasti parempi kuin itsenäisten 

keskusseurojen. Tähän vaikuttaa liiton suurempi talouden volyymi, joka tasaa kassavirtoja. 

Käytännössä sellaista tilannetta ei ole organisaatiouudistuksessa ollut, että aluetoimisto olisi ollut 

edes hetkellisesti maksukyvytön.  Tämä helpottaa erityisesti toiminnanjohtajien työtä eikä eri 

toimintojen toteuttamista tarvitse suunnitella maksuvalmiuden mukaan.   

Aluetoimiston talous on osa liiton talousarviota ja tilinpäätöstä. Aluetoimisto sekä alueella 

toteutettavat hankkeet ovat liiton taloushallinnossa omina kustannuspaikkoina.  Talousarvion 

laatimisesta ja toteuman seuranasta vastaa aluetoimiston toiminnanjohtaja. Aluetoimiston 

talousarvio ja tilinpäätös käsitellään liiton hallituksessa ja valtuustossa.    

Sidottuun rahastoon lahjoitetun omaisuuden tuotot kirjataan aluetoimiston kustannuspaikalle. Myös 

omaisuuden kulut kirjataan ko. kustannuspaikalle niiltä osin kuin ne kohdistuvat aluetoimiston 

ylläpitämiseen.    

Jäsenmaksun määräytyminen aluetoimistomallissa  

Sääntöjen mukaan Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuuston syyskokous määrittelee jäsenyhdistysten 

jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi.    

 Vuonna 2016 keskusseurojen jäsenmaksu on 4,5 € ja suoraan liiton jäsenenä oleville seuroille 9 

€.  Jäsenmaksu on henkilöperustainen €/jäsen.   Suoraan liiton jäsenenä olevien seurojen 

jäsenmaksusta aluetoimiston toimintaan tuloutetaan 4,5 € ja kohdennetaan alueella tehtävään 

nuorisoseuratyöhön (kirjataan aluetoimiston kustannuspaikalle).  

Hanketoiminta  

Aluetoimistomalli ei vaikuta haitallisesti maakunnallisten hankkeiden saamiseen.  Suomen 

Nuorisoseurat ry on toteuttanut ja toteuttaa maakunnallisia hankkeita kaikkien nykyisten 

aluetoimistojen alueilla.  Jo käynnissä olevien hankkeiden osalta on rahoittajan kanssa sovittava 

hallinnoijan muuttamisesta. Tästä on kokemuksia mm. Keski-Suomessa.  



 

Sopimusten siirtyminen   

Keskusseuran voimassaolevat sopimukset siirretään liiton / aluetoimiston nimiin. Tällaisia 

sopimuksia ovat mm. kirjanpitosopimukset, palvelutuotantoon liittyvät sopimukset, 

työterveyshuolto, tietoliikennesopimukset sekä vuokrasopimukset.  Niiden vuokrasopimisten osalta, 

joissa keskusseura on vuokranantajana riittää, että vuokralaiselle ilmoitetaan vuokranantajan 

vaihtumisesta. Uudet sopimukset neuvottelee pääsihteeri yhdessä aluetoimiston toiminnanjohtajan 

kanssa. Vuosikustannuksiltaan yli 10.000 euron arvoiset sopimukset hyväksyy liiton hallitus.   

 

Nuorisoseuratyön organisoituminen Etelä-Hämeessä  

Aluetoimistomalli ei varsinaisesti vaikuta työn organisoitumiseen, mutta talouden ja hallinnon 

hoitamisesta vapautuva työaika kohdennetaan seuratyöhön.   

Aluetoimistomallissa kaikki keskusseuran toteuttama nuorisoseuratyö siirtyisi liiton aluetoimiston 

toteutettavaksi. Myös keskusseuran toteuttaman nuorisoseuratyön talous siirtyy osaksi liiton 

taloushallintaa.  Aluetoimiston talous on omana erillisenä kustannuspaikkana liiton kirjanpidossa ja 

aluetoimiston toimintasuunnitelma ja –kertomus käsitellään liiton hallituksen ja valtuuston 

kokouksissa.    

Organisaatiomallista riippumatta Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen ja Suomen Nuorisoseurojen 

tanssin osaamiskeskuksen olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevintä toimia samoissa 

toimitiloissa.    

Nuorisoseurojen osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arvioimiseen  

Järjestössä päätösvalta on aina jäsenillä, eikä nuorisoseuraliike ole muuttunut tai muutu ylhäältä 

ohjautuvaksi.  Järjestössämme ylintä päätösvaltaa käyttää kerran kolmessa vuodessa kokoontuva 

nuorisoseurakokous.  Nuorisoseurakokousten välillä päätösvalta on valtuustolla ja hallituksella.  

Organisaatiouudistuksen yhteydessä valtakunnallisen liiton sääntöjä on uudistettu niin, että 

paikallisten seurojen osallistumismahdollisuuksia liiton päätöksentekoon on lisätty.  Esimerkiksi 

kaikilla nuorisoseuroilla on nykyisin mahdollisuus tehdä esityksiä hallituksen ja valtuuston 

jäseniksi.  

Viimeisten vuosien aikana olemme myös järjestelmällisesti lisänneet jäsenistön kuulemista 

erilaisissa asioissa.   

Sääntömääräisten osallistumismahdollisuuksien lisäksi kysymme säännöllisesti jäsenten mielipiteitä 

toiminnan kehittämiseen.  Keskeisten harrastusalojen, tanssin ja teatterin, kehittämisverkostot ovat 

avoimia kaikille kiinnostuneille ja liiton työntekijät kiertävät tapaamassa toimijoita eripuolilla 

maata. Kolmivuotisohjelmia ei enää tehdä kabineteissa tai pienissä työryhmissä vaan kaikki 

halukkaat voivat avoimesti kommentoida työtä sen eri vaiheissa. Kaikista koulutuksista ja 

tapahtumista kerätään osallistujapalaute, joiden pohjalta toimintaa viedään jäsenistön haluamaan 

suuntaan. Lisäksi olemme kehittäneet toimintamalleja lasten kuulemiseen paikallisissa seuroissa.   

Isoin ja seuroille näkyvin muutos on, että keskusseuran sääntömääräiset hallinnon kokoukset ja 

alueellisen johtokunnan kokouksen jäisivät pois. Vuoden aikana järjestetään 1-2 koko jäsenistölle 

tarkoitettua tilaisuutta, joissa käydään läpi ajankohtaisia toimintaan liittyviä asioita sekä kerätään 

jäsenseurojen näkemyksiä ja palautetta alueella järjestettävästä toiminnasta. Tällaisista tapaamisista 

on saatu hyviä tuloksia ja positiivista palautetta mm. Keski-Suomessa.   



 Lisäksi alueella tehtävät seurakäynnit ja aluetapaamiset jatkuvat myös aluetoimistomallissa.   

Henkilöstö  

Liiton hallitus on linjannut, että aluetoimistomalliin siirryttäessä maakuntien työntekijät siirtyvät 

liiton palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä nykyisellä palkalla ja nykyisin työsuhteen eduin.    

Liiton henkilöstöpolitiikkaa ohjaa hallituksen hyväksymä henkilöstöohje, työehtosopimus sekä 

lainsäädäntö.    

Aluetoimistojen työntekijät ovat liiton työntekijöinä mukana henkilöstön koulutuksissa ja 

osallistuvat koko työyhteisön virkistyspäiviin ja työhyvinvointitoimintaan. Henkilöstö valitsee 

keskuudestaan luottamusvaltuutetun, edustajan hallituksen kokouksiin, työsuojeluvaltuutetut sekä 

työhyvinvointitiimin, joka suunnittelee työntekijöiden hyvinvointia edistävää toimintaa.   

Liiton työntekijät käyvät esimiehensä kanssa kehityskeskustelun 1-2 kertaa vuodessa.  Lisäksi 

henkilöstölle tehdään säännöllisesti hyvinvointikysely, jonka (nimettömien) vastausten perusteella 

toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia kehitetään.   

Liiton pääsihteeri toimii aluetoimiston toiminnanjohtajien esimiehenä ja aluetoimiston 

toiminnanjohtaja toimii edelleen aluetoimiston työntekijöiden lähiesimiehenä.    

 Alustava aikataulu   

* Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n johtokunta tekee periaatepäätöksen asiasta joulukuussa 2015  

* Paikallisten seurojen kuuleminen alueellisissa seuratapaamisissa keväällä 2016  

* Asian käsittely kevätkokouksessa 2016 (ilmoitus kokouskutsussa)  

* Yhdistymissopimuksen laatiminen syksyllä 2016  

* Asiasta päättäminen syyskokouksessa 2016 (ilmoitus kokouskutsussa)  

* Etelä-Hämeen Aluetoimiston toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely Suomen 

Nuorisoseurat ry:n valtuuston kokouksessa  

* Keskusseuran toiminta ja talous siirtyy liiton aluetoimiston toteutettavaksi 1.1.2017  

* Keskusseuran purkaminen ylimääräisessä kokouksessa keväällä 2017  

 


