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JYVÄSKYLÄN NUORTEN NAISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS ry
SÄÄNNÖT

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on kansainvälinen ja ekumeeninen naisten ja
tyttöjen liike, joka korostaa ihmisen henkistä, hengellistä ja fyysistä kokonaisuutta. NNKY on
maailman laajin kristillinen naisliike. NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA) on perustettu
vuonna 1894, Suomen NNKY-liitto vuonna 1896 ja Jyväskylän NNKY 1897.
NNKY:n tehtävänä on kristillisen uskon innoittamana kehittää ja lisätä naisten ja tyttöjen
yhteisvoimaa ja johtajuutta, jotta täydet ihmisoikeudet, hyvinvointi, turvallisuus, vapaus,
oikeudenmukaisuus ja rauha voidaan taata kaikille ihmisille.
NNKY-toiminnan perustana on Raamattuun pohjaava usko kolmiyhteiseen Jumalaan.

1. NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry. ja kotipaikka on
Jyväskylä. Epävirallisena lyhenteenä käytetään Jyväskylän NNKY.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:een.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen toiminnassa painotetaan kasvua erilaisuuden kohtaamiseen ja rohkaistaan eriikäisiä naisia aktiivisesti osallistumaan yhteisönsä toimintaan ja päätöksentekoon niin
paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää toimintaryhmiä, opintopiirejä, leiri- ja
koulutustoimintaa, sosiaalista vertaistoimintaa sekä tehdä yhteistyötä kyseisillä aloilla toimivien
yhteisöjen kanssa.
Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa osuuksia, osakkeita ja arvopapereita sekä hallita ja
omistaa kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia
ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä asianomaisella luvalla.

3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen 15 vuotta täyttäneen naisen,
joka hyväksyy yhdistyksen perustan ja tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
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Hallitus voi myöntää jäsenelle vapautuksen jäsenmaksusta.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai
sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenmaksu
Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

4. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-8
muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että vähintään yksi neljäsosa (1/4) on enintään
30-vuotiaita hallitukseen valittaessa.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana voi
toimia enintään kolme (3) kaksivuotiskautta peräkkäin. Erovuorossa on vuosittain puolet (1/2)
hallituksen jäsenistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
a)
b)
c)
d)
e)

suunnitella yhdistyksen toimintaa ja taloutta sekä seurata niiden toteutumista
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
toimeenpanna kevät- ja syyskokousten sekä ylimääräisten kokousten tekemät päätökset
päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta
ottaa toimeen ja vapauttaa yhdistyksen työntekijät, vahvistaa heidän toimenkuvansa ja
työsopimuksensa
f) vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta
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Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset ja
jonka puheenjohtaja allekirjoittaa.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa, kaksi (2) yhdessä.

6. TILIKAUSI JA TOIMINNAN-/TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan/tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnan/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kevätkokousta.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kaksi (2)
viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai julkaisemalla kutsu paikallisessa
lehdessä.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun
loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla puheoikeus, jokaisella varsinaisella
jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
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Kevätkokous
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 työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. kokouksen päätös

Syyskokous
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 varsinaisten jäsenten ja
kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnan8. /tilintarkastajaa ja heille varatarkastajat
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. kokouksen päätös

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on molemmissa kokouksissa saatava vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat Suomen Nuorten Naisten Kristillisten
Yhdistysten Liitto ry:lle, jolloin otetaan huomioon lahjakirjojen ja testamenttien määräykset.

