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1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten
Liitto - Förbundet mellan Finlands Kristliga Föreningar av Unga Män
r.y.

Yhdistyksestä voidaan käyttää myös nimeä Suomen NMKY:n Liitto ja/tai
Suomen YMCA:n liitto ja/tai Förbundet mellan Finlands KFUM.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

2§
Suomen NMKY Liitto ry:n perusta on kristillisessä etiikassa ja
kansainvälisen NMKY-liikkeen yhteisessä arvopohjassa, jotka on
määritelty Pariisin Basiksessa, Kampalan Prinsiipeissä ja Challenge
21:ssä.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia maamme Nuorten Miesten
Kristillisten Yhdistysten keskusjärjestönä tukemalla ja kehittämällä
yhdistysten toimintaa, huolehtimalla niiden yhteisistä asioista sekä
edustamalla maan NMKY-liikettä kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistys
voi olla jäsen YMCA:n Maailmanliitossa ja YMCA Euroopassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on omalta osaltaan edistää jäsentensä
toiminnan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja avoimuutta
kaikille.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa ja edistää
lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja hyvinvointia edistävää
toimintaa sekä sosiaalista eriarvoisuutta vähentävää toimintaa sekä
harjoittaa muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoituksen (2§) mukaista
toimintaa.

Yhdistys voi osallistua NMKY-liikkeen kansalliseen ja
kansainväliseen toimintaan ja humanitaariseen- ja
kehitysyhteistyöhön.

Yhdistys voi palkata työntekijöitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa hotelli-, ravintola-
ja kahvilatoimintaa sekä hallitsemiensa tai omistamiensa
huoneistojen ja tilojen vuokrausta.

4§
Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä sekä arvopapereita ja
muuta irtaimistoa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
muodostaa rahastoja, järjestää myyjäisiä, asianomaisella luvalla
toimeenpanna varojen keräyksiä ja arpajaisia sekä kantaa
järjestämissään tilaisuuksissa kolehteja.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen
ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille, eikä
yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti
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taloudelliseksi.

5§
Yhdistyksen jäseniä ovat rekisteröity NMKY/KFUM/YMCA-yhdistys tai
muu oikeuskelpoinen yhteisö, rekisteröity NMKY/KFUM/YMCA-yhdistysten
muodostama erikoisliitto tai rekisteröity NMKY-piirijärjestö.

Jäseneksi voi hakea jättämällä sääntönsä Liittohallitukselle, joka
tarkistaa niiden yhtäpitävyyden yhdistyksen tarkoitusperien kanssa
ja sen jälkeen hyväksyy hakijan jäseneksi yhdistykseen. Yhdistyksen
jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa yhdistykselle
vähintään syyskokouksessa määrätyn kannatusmaksun.

6§
Yhdistyksestä eroavan jäsenen tulee ilmoittaa eronsa kirjallisesti
Liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

7§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

8§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous ja
sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.

Vuosikokous pidetään huhtikuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. Esitetään Liittohallituksen laatima tilinpäätös liitteineen sekä
tilintarkastajan lausunto
2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä Liittohallitukselle.
3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat tai
Liittohallitukselle tai Liiton puheenjohtajalle kirjallisesti
vuosikokousta edeltävän helmikuun loppuun mennessä esitetyt asiat.

Syyskokous pidetään lokakuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan tarvittaessa Liittohallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi.
2. Valitaan vaalilla Liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
tai kesken kauden Liittohallituksen jäsenyydestä eronneiden tilalle
sekä kaksi vuosittaista varajäsentä.
3. Päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus
4. Vahvistetaan Liittohallituksen laatima seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio
5. Valitaan tilintarkastusyhteisö
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat tai
Liittohallitukselle tai Liiton puheenjohtajalle kirjallisesti
vuosikokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä esitetyt asiat.
7. Liittohallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen kokous, mikäli
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti käsiteltävän
asian ilmoittaen vaatii.
8. Liittohallitus esittää kutsun jäsenkokoukseen postitse tai
sähköpostitse viimeistään kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa



Sivu: 3(4)

on mainittava käsiteltävät asiat.

9§
Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla yhdistykseen kuuluvilla
puheoikeus. Äänioikeutettuja ovat vain yhdistykseen kuuluvat
rekisteröidyt NMKY/KFUM/YMCA-yhdistykset, joilla jokaisella on
vähintään yksi ääni, mikäli ne ovat maksaneet jäsenmaksunsa
viimeistään jäsenyyttä koskevan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen.

NMKY/KFUM/YMCA-yhdistyksen äänivaltaisten jäsenten määrän ylittäessä
50 saa yhdistys kutakin alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohden yhden
äänen lisää, ei kuitenkaan enempää kuin kymmenen ääntä.
Jäsenyhdistys voi valtuuttaa joko yhden tai useamman jäsenensä
käyttämään valtakirjalla yhdistyksen ääniä.

10 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa Liittohallitus, johon kuuluu Liiton
puheenjohtaja ja yhdeksän (9) yhdistyksen syyskokouksen kolmeksi
vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä.
Liittohallituksesta on
erovuorossa vuosittain kolme. Liittohallituksen jäsenistä vähintään
yhden kolmasosan (1/3) olisi suotavaa olla alle 29-vuotiaita.

Syyskokouksessa valittavien erovuoroisten tai kesken kauden
eronneiden tilalle valitaan niin monta henkilöä kuin paikkoja on
täytettävänä. Varajäseniksi valitaan kaksi seuraavaksi eniten ääniä
saanutta siinä järjestyksessä kuin he ovat ääniä saaneet. Päätökset
tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Vaalit
suoritetaan suljetuin lipuin.

Yhdistyksen syyskokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaehdokkaat on ilmoitettava
kirjallisesti yhdistyksen pääsihteerille kolme (3) vrk ennen
syyskokousta.

11 §
Liittohallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä
kutsuu muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen nimen
kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja, joku
heistä, yhdessä yhdistyksen pääsihteerin kanssa.

Liittohallitus voi määrätä yhdistyksen pääsihteerin kirjoittamaan
yhdistyksen nimen yksin.

12§
Jäsen, joka jättää täyttämättä velvollisuutensa tai rikkoo
yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita vastaan voidaan erottaa
yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisesta päättääyhdistyksen
varsinainen kokous. Erottamispäätös edellyttää 3/4 annetuista
äänistä.

Eronnut tai erotettu jäsen voidaan ottaa uudelleen yhdistyksen
jäseneksi niin kuin jäseneksi ottamisesta on määrätty.

Suoritettua jäsenmaksua ei makseta takaisin eikä erotetulla ole
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oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

13§
Yhdistyksen toimintaa johtaa Liittohallitus. Liittohallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estyneen
jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on laillinen ja
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä
muuta jäsentä on saapuvilla.

Liittohallitus ohjaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa, valitsee
yhdistyksen pääsihteerin ja vahvistaa hänelle toimintaohjeet ja
vastaa yhdistyksen taloudesta. Liittohallitus huolehtii muista
muualla näissä säännöissä Liittohallituksen tehtäviksi osoitetuista
tehtävistä.

14 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan kahden
perättäisen, vähintään kahden viikon välein pidetyn jäsenkokouksen
päätöksellä. Sääntöjen muutoksen hyväksymiseen tarvitaan 3/4
kaikista kokouksessa annetuista äänistä.

Päätökseen yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta vaaditaan, että sitä kannattaa vähintään 3/4
yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa annetuista äänistä. Purkamisen
ollessa kysymyksessä päätös on lisäksi vahvistettava toisessa
vähintään kahta kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa tällöin
yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu, joutuvat sen varat yhdistyksen varsinaisen
kokouksen päättämään, yhdistyksen pyrkimyksiä lähellä olevaan
tarkoitukseen taikka, jollei sitä päätetä, Suomen
evankelisluterilaiselle kirkolle käytettäväksi kirkkohallituksen
päättämällä tavalla kristillisen nuorisotyön hyväksi.


