
ETELÄ-HÄMEEN NUORISOSEURAT RY  

LAHJAKIRJA  

Yleistä:  

Nuorisoseurajärjestössä on käynnissä organisaatiouudistus, jossa alueellisessa toiminnassa on 

siirrytty osittain keskusseurojen (itsenäinen alueellinen piirijärjestö) ylläpitämien toimistojen sijasta 

Suomen Nuorisoseurat ry:n (jota myös Liitoksi kutsutaan) ylläpitämiin aluetoimistoihin. Tämän 

myötä keskusseurat puretaan.  

Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus on päättänyt, että organisaatiouudistuksen yhteydessä 

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

maakunnassa tehtävän nuorisoseuratyön hyväksi.  

Tämä lahjakirja on osa yhdistymissopimusta, jolla Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n toiminnot 

siirtyvät Liiton ylläpitämän aluetoimiston vastuulle.  

Tällä lahjakirjalla Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n lahjakirjassa mainittu omaisuus lahjoitetaan 

Suomen Nuorisoseurat ry:lle perustettavaan sidottuun omakatteiseen, nimeltään olevaan 

Etelähämäläisen Nuorisoseuratyön Tukirahastoon.  

Lahjoittaja:  

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.  

Rek.nro 25.708  

Y-tunnus 0213192-8  

Lahjan saaja:  

Suomen Nuorisoseurat ry.  

Rek.nro 261  

Y-tunnus 0215296-4  

Lahja:  

Asunto Oy Painotalon osakkeet, jotka oikeuttavat seuraavien liikehuoneistojen hallintaan:  

Liikehuoneisto 7 31,0 m2 osakesarja 2904-2934   

Teatterihuoneisto 9 587,0 m2 osakesarja 3245-3831  

Työhuoneisto 12 347,0 m2 osakesarja 4379-4725  

Työhuoneisto 13 313,0 m2 osakesarja 4726-5038  

 

Asunto Oy Painotalon kotipaikka on Lahden kaupunki. Se omistaa ja hallitsee taloa ja tonttia N:o 2 

Rautatienkadun varrella korttelissa N:o 24.  

 

 

 

 



PHP Holding yhtiön osakkeita 6 kpl: 

6879 A 

6879 K 

9105 A 

9105 K 

63522 A 

63522 K 

Omistus- ja hallintaoikeus:  

Ehtona lahjalle on, että lahjan saaja perustaa sidotun rahaston, johon lahjoitettu omaisuus siirretään. 

Rahaston säännöissä määrätään, että lahjoitettu omaisuus ja sen tuotto on kaikissa tilanteissa 

käytettävä Etelä-Hämeessä ylläpidettävän nuorisoseurojen aluetoimiston toimintaan ja 

etelähämäläisen nuorisoseuratyön hyväksi.   

Omistus- ja hallintaoikeus lahjan kohteeseen siirtyy saajalleen, kun lahjan saaja ja antaja ovat 

hyväksyneet lahjakirjan liitteenä olevat sidotun rahaston säännöt ja tämä lahjakirja on 

allekirjoitettu.  Lahjoitetut varat luovutetaan saajalleen allekirjoitustilaisuudessa, kun lahjan antaja 

on käsitellyt asian sääntöjensä mukaisessa järjestyksessä.    

Voimassa olevat sopimukset, sitoumukset ja rasitteet siirtyvät lahjansaajalle omistus- ja 

hallintaoikeuden mukana.   

Veroseuraamukset:  

Lahjan saaja vastaa mahdollisista veroseuraamuksista.   

 

Päiväys ja allekirjoitukset:  

Tämä lahjakirja on laadittu kahtena samasanaisena kappaleena, yksi lahjoittajalle ja yksi lahjan 

saajalle.  

Lahdessa xx.xx.20xx Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.  

 

puheenjohtaja      sihteeri  

 

Tämän lahjan otamme kiitollisuudella vastaan ja sitoudumme noudattamaan lahjakirjan ehtoja ja 

sidotun rahaston sääntöjä. Aika ja paikka kuten edellä.  

Suomen Nuorisoseurat ry.  

 

puheenjohtaja      sihteeri  


