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Helsingin NMKY   

Yhdistyksen säännöt 

 

1§ Nimi ja toiminta-alue 

Yhdistyksen nimi on Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry ja sen kotipaikka on 

Helsingin kaupunki. 

 
Yhdistyksen toiminta-alue on Helsingin kaupunki lähiympäristöineen. Yhdistys kuuluu 

paikallisyhdistyksenä Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:een. 

 
2§ Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kansainvälisen NMKY-liikkeen paikallisyhdistyksenä  

toimintaalueen nuorison hengelliseksi, henkiseksi ja fyysiseksi parhaaksi. 

 
Yhdistys hyväksyy toimintansa ohjeeksi Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen 

Maailmanliiton perussäännön Pariisin Baasiksen, jonka keskeisenä ajatuksena on kaikkien 

kristittyjen ykseys. 

 
3§ Toiminnan toteuttaminen 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellisiä kokouksia, kerho-, musiikki-, 

kulttuuri-, opinto-, liikuntakasvatustoimintaa, leirejä, luentotilaisuuksia ja kurssitoimintaa, kerho- 

ja harrastusryhmätoimintaa, partio- ja kilpailutoimintaa, matkoja ja retkiä jäsenilleen sekä muuta 

vastaavaa paikallisen nuorison tarvitsemaa toimintaa. Lisäksi yhdistys osallistuu NMKY-liikkeen 

kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, talkoita ja jäsentuotteiden myyntiä sekä 

asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. 

 

Yhdistyksellä on oikeus ostaa, omistaa ja myydä osakkeita tai rahasto-osuuksia sekä kiinteistöjä ja 

näitä vuokrata, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä muodostaa rahastoja. 

 
4§ Yhdistyksen juridinen asema 

Yhdistys on oikeushenkilö, joka omaisuudellaan vastaa s itoumuksistaan. 

  

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat, kukin näistä 

yhdessä pääsihteerin tai hallituksen nimittämän taloudesta vastaavan henkilön kanssa. 

 

6§ Yhdistyksen jäsenyys 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, äänivaltaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja 

kunniajäsenet, joista kaikista on pidettävä jäsenluetteloa. 

 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan 

yhdistyksen sääntöjä ja maksamaan jäsenmaksun. 



Helsingin NMKY 
Helsinki YMCA 

 

 

Äänivaltaiseksi jäseneksi hyväksytään hallituksen päätöksellä sellainen henkilö, joka on ollut 

varsinaisena jäsenenä vähintään vuoden ja on osoittanut halunsa ottaa aktiivisesti osaa 

yhdistyksen toimintaan sen tarkoituksen turvaamiseksi. 

 

Äänivaltaiseksi jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava yhdistyksen pääsihteerille, joka esittää 

asian hallituksen ratkaistavaksi. Äänivaltaiseksi jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti. 

Kaikista yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä on pidettävä erillistä jäsenluetteloa. 

 

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen henkilön tai 

oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka 

ansioituneesti on vaikuttanut yhdistyksen hyväksi. 

 
7§ Jäsenmaksun määrääminen 

Yhdistyksen vuotuisten jäsenmaksujen suuruus kunkin jäsenryhmän osalta erikseen määrätään 

yhdistyksen syyskokouksessa.  Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta. 

Yhdistyksen pääsihteerillä on kuitenkin oikeus hallituksen toimeksiannosta poikkeustapauksessa 

määräajaksi vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta varattomaksi katsomansa jäsen. 

 
8§ Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen 

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 tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Eronnut tai erotettu jäsen voidaan ottaa uudelleen yhdistyksen jäseneksi niin kuin jäseneksi 

ottamisesta on määrätty. 

 
9§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kaksitoista (12) kevätkokouksessa valittua 

jäsentä. 

 

Hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden pitää olla vähintään kaksi (2) vuotta 

aktiivisesti yhdistyksessä toimineita ja muutoinkin yhdistyksen toiminnasta vastuuta kantavaksi 

osoittautuneita henkilöitä. 

 

Yhdistyksen pääsihteerillä ja taloudesta vastaavalla henkilöllä on hallituksen kokouksissa 

puheoikeus ja asioiden esittelijän asema. 

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain hallituksen 

jäsenistä kolmannes on erovuorossa. 
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10§ Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus 

Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Hallitus on 

päätösvaltainen kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 

 

Hallitus päättää muun muassa yhdistyksen toimintaa, omaisuuden hoitoa, jäsenyyttä ja 

työntekijöitä koskevat asiat sekä vahvistaa työntekijöiden tarpeelliset toimintaohjeet. 

 

11§ Yhdistyksen johto 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa 

sekä ottaa pöytäkirjanpitäjän. 

 

Hallitus palkkaa yhdistykselle pääsihteerin ja nimeää taloudesta vastaavan henkilön.  

 

12§ Jaostot, toimikunnat ja valiokunnat 

Hallitus voi halutessaan asettaa asioiden valmistelua ja hoitoa varten tarvittavia jaostoja, 

toimikuntia ja valiokuntia sekä määrätä niiden puheenjohtajat ja toimintavaltuudet. 

 
13§ Yhdistyksen tilikausi 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.  

 

14§ Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset  

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti- 

toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää 

hallitus. 
 

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä 

hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. 

 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen kutsulla, joka on julkaistava vähintään 

seitsemän (7) päivää ennen kokousta pääkaupungin suomenkielisessä päivälehdessä sekä 

yhdistyksen internetsivuilla olevalla ilmoituksella. 
 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus 

katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
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15§ Kevätkokous ja syyskokous 

Kevätkokouksessa 

- käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastajien tai      

toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

- valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle 

- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja.  Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, 

varatilintarkastajaa ei tarvita 

- käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten näiden sääntöjen 14 4:n mukaisesti vireille 

panemat muut asiat 

 
Syyskokouksessa 

- vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi 

- jäsenmaksujen suuruudet 

- toimintasuunnitelma 

- talousarvio 

- käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten näiden sääntöjen 14 4:n mukaisesti vireille 

panemat muut asiat 

 
Yhdistyksen kokouksessa asioista päätettäessä on niin ikään otettava huomioon, mitä voimassa 

olevassa yhdistyslaissa kokouksen päätettäväksi on määrätty. 

 
Yhdistyksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos ne on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaan. 
 

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus ja erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksaneilla äänivaltaisilla jäsenillä lisäksi äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla 

jäsenellä on yksi ääni. 

 
Kokousten päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista 

äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. 

 
16§ Jäsentilaisuudet 

Jäsenistöön pidetään yhteyttä hallituksen toimintasuunnitelmassa päättämällä tavalla. Jäsenille 

järjestettävissä tilaisuuksissa pyritään toinen toisensa tuntemiseen ja toveruuteen, 

kristillisen kokemuksen moninaisuuteen ja syvyyteen sekä persoonallisuuden kehittämiseen.  

 

17§ Sääntöjen muuttaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan kahdessa perättäisessä sääntömääräisessä 

yhdistyksen kokouksessa tai ensimmäisen sääntömääräisen kokouksen jälkeen vähintään kuuden 

kuukauden kuluttua pidettävässä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa kun hallitus on 

muutokset sitä ennen käsitellyt ja kun molemmissa kokouksissa niitä kannattaa vähintään 3/4 

kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 
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18§ Yhdistyksen toiminnan lakkaaminen ja sen purkaminen 

 

Jos yhdistyksen toiminta lakkaa ja yhdistys puretaan, lankeaa sen jäljelle jäänyt omaisuus 

Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:lle käytettäväksi kristillisen poika ja 

miestyön hyväksi Helsingin kaupungissa. Jollei mainittua Liittoa silloin ole olemassa, lankeaa 

yhdistyksen omaisuus Helsingin seurakuntayhtymälle nuorisotyöhön käytettäväksi. 

 
 
 

 
 
 

Sääntömuutos hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 12.11.2014 

 
Joanna Grandell 

Lakimies 

 

(09) 6939 5272 

lakimiehet.yhdistysasiat@prh.fi 
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