Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry

Säännöt
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1§
Yhdistyksen nimi on Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – Kristliga
Föreningen för Unga Män i Åbo r.y. ja sen kotipaikkana on Turku.
Yhdistyksestä voidaan käyttää myös nimeä Turun NMKY ry ja/tai KFUM i Åbo
ja/tai YMCA Turku.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi järjestöihin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä ja joiden säännöt ovat sopusoinnussa yhdistyksen sääntöjen kanssa.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota toimialueensa väestölle mahdollisuuksia
kristinuskoon perustuen kasvaa hengellisellä, henkisellä ja fyysisellä elämänalueella.
Yhdistyksen toiminnan perustana on Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten
Maailmanliiton (World Alliance of YMCAs) perussääntö, Pariisin Basis.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa musiikki-, nuoriso-, partio-, urheilu- ja sosiaalitoimintaa, sekä muuta yhdistyksen tarkoituksen (2§)
mukaista toimintaa.
Yhdistys voi osallistua NMKY-liikkeen kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan. 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 irtainta omaisuutta, 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 taloudelliseksi.
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Jäsenet ja jäsenmaksut
5§
Yhdistyksen varsinaiseksi äänivaltaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen 16
vuotta täyttänyt ja nuoreksi jäseneksi alle 16-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavat ja jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi
hyväksyy. Nuorella jäsenellä ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
6§
Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu tai ainaisjäsenmaksu, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.
7§
Yhdistyksestä eroavan jäsenen tulee ilmoittaa eronsa kirjallisesti johtokunnalle
tai sen puheenjohtajalle.
8§
Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta. Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen.
Mikäli jäsen toiminnallaan tai käyttäytymisellään rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai
periaatteita vastaan, voidaan hänet erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Suoritettua jäsenmaksua ei makseta takaisin eikä erotetulla ole oikeutta vaatia takaisin
yhdistykselle suorittamiaan maksuja.
Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista, sekä niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista päättää johtokunta. Päätös tulee voimaan heti johtokunnan kokouksen päätöksellä ja sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon
viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.
Eronnut tai erotettu jäsen voidaan ottaa uudelleen yhdistyksen jäseneksi niin
kuin jäseneksi ottamisesta on määrätty.
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Hallinto
9§
Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista (12) yhdistyksen syyskokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa
jäsentä.
Johtokunnasta on erovuorossa vuosittain kolmannes. Johtokunnan jäsenistä
vähintään kahden henkilön olisi suotavaa olla alle 30-vuotiaita.
Yhdistyksen syyskokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ehdokkaat puheenjohtajan vaaliin tulee ilmoittaa pääsihteerille
kirjallisesti viimeistään kolme vuorokautta ennen syyskokousta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu muut tarvittavat toimihenkilöt.
10 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan.
Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) muuta jäsentä on läsnä. Päätökset on tällöin tehtävä yksimielisesti. Muutoin päätökset tehdään enemmistöpäätöksin.
Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
11 §
Johtokunta voi asettaa avukseen määräaikaisia tai pysyviä toimikuntia
Kokoukset
12 §
Yhdistyksen jäsenkokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.
Vuosikokous pidetään maaliskuun kuluessa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskunvalvojaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös liitteineen sekä tilintarkastajan
lausunto
4. Vahvistetaan tilinpäätös
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai sääntöjen määräämässä järjestyksessä vireille pannut asiat.
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Syyskokous pidetään marraskuun kuluessa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskunvalvojaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan tarvittaessa yhdistykselle puheenjohtaja
4. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
5. Valitaan tilintarkastusyhteisö
6. Päätetään jäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat tai sääntöjen määräämässä järjestyksessä vireille pannut asiat.
Johtokunta esittää kutsun jäsenkokoukseen viimeistään neljätoista (14) päivää
ennen kokousta yhdistyksen verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla. Kokouskutsussa
on mainittava käsiteltävät asiat. Jäsenen halutessa ottaa jäsenkokouksessa
esille jonkin muun asian tulee hänen esittää asia kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen kokousta.
13 §
Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa.
Päätökset tehdään asiakysymyksissä ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin. Vaalissa on äänestettävä niin montaa ehdokasta kuin on
valittavia. Äänestyslipuke hylätään muussa tapauksessa.
Tilinpäätös
14 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös liitteineen on jätettävä tilintarkastusyhteisölle helmikuun kuluessa.
Nimenkirjoitus
15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai heistä jompikumpi yhdessä yhdistyksen pääsihteerin kanssa.
Johtokunta voi määrätä yhdistyksen pääsihteerin kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

Turun NMKY ry

Sirkkalankatu 27

20700 Turku
www.tunmky.fi

Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry

Sääntöjen muuttaminen
16 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan kahden perättäisen, vähintään kahden viikon välein pidetyn jäsenkokouksen päätöksellä. Sääntöjen
muutoksen hyväksymiseen tarvitaan ¾ kaikista kokouksessa annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkaminen
17 §
Yhdistys voidaan purkaa siinä järjestyksessä kuin 16 §:ssä mainitaan. Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus on luovutettava Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto – Förbundet mellan Finlands Kristliga föreningar av Unga Män r.y:n käytettäväksi kristilliseen nuorisotyöhön ensisijaisesti Turun kaupungissa. Ellei mainittua liittoa silloin ole olemassa, siirtyy omaisuus Turun
Evankelisluterilaisille seurakunnille samaan tarkoitukseen käytettäväksi.
Yhdistyslain noudattaminen
18 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
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