
Tampereen NMKY r.y. 

 

TAMPEREEN NUORTEN MIESTEN  

KRISTILLINEN YHDISTYS R.Y. SÄÄNNÖT 

 

 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. 
Nimestä käytetään lyhennyksiä Tampereen NMKY ry, Tampereen Namika 

ja YMCA Tampere.  

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 

Yhdistyksen toiminta-alueena on Tampere ympäristöineen. 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi järjestöihin, jotka edistävät yhdistyksen 
tarkoitusperiä ja joiden säännöt ovat sopusoinnussa yhdistyksen sääntöjen 

kanssa. 

 

POIS: (Yhdistyksen nimi on Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen 

Yhdistys r.y. ja nimestä käytetään epävirallisesti lyhennyksiä 

Tampereen NMKY ry, TaNMKY ry, Tampereen Namika. 

Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. 

Yhdistyksen toiminta-alueena on Tampereen kaupunki 

ympäristöineen. 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi järjestöihin, jotka edistävät yhdistyksen 

tarkoitusperiä ja joiden säännöt ovat sopusoinnussa yhdistyksen 

sääntöjen kanssa.) 

 

 

2 § 

(pois: Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota toimialueensa väestölle 

mahdollisuuksia kristinuskon perustuksella kasvaa hengellisellä, 

henkisellä ja fyysisellä elämänalueella. 

Yhdistyksen toiminnan ohjenuorana on Nuorten Miesten Kristillisten 

Yhdistysten Maailmanliiton perussääntö, Pariisin Basis.) 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota toimintaa, jonka perusta on 

kristillisessä etiikassa ja kansainvälisen NMKY-liikkeen yhteisessä 

arvopohjassa, joka on määritelty Pariisin Basiksessa, Kampalan 
Prinsiipeissä ja Challenge 21:ssä 

 

3 § 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

1. Tekemällä kulttuuri- ja kasvatustyötä jäsentensä hengellisen, henkisen 
ja fyysisen kehittymisen edistämiseksi. 

2. Harjoittamalla erillisissä rekisteröimättömissä alaosastoissa nuoriso-, 

partio-, musiikki- ja liikuntakasvatustyötä. 

3. Tekemällä sosiaali- ja raittiustyötä. 

4. Ylläpitämällä musiikkiopistoa. 
5. Järjestämällä kuoro- ja orkesteritoimintaa. 

6. Järjestämällä opinto-, kurssi- ja koulutustoimintaa. 

7. Järjestämällä matkoja ja retkiä. 

8. Harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa. 

9. Järjestämällä hartaus- ja valistustilaisuuksia, raamattu- ja keskustelu-
piirejä sekä tarjoamalla tilaisuuksia hyvään toverielämään. 

10. Osallistumalla NMKY-liikkeen kansalliseen ja kansainväliseen 

toimintaan. 

11. Harjoittamalla toimintansa tukemiseksi hotelli-, ravintola- ja kahvi-

latoimintaa, matkailu- ja liiketoimintaa asianomaisilla luvilla sekä hallit-
semiensa huoneistojen 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. 
 

5 § 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet 

henkilöt, jotka ovat maksaneet kevätkokouksen vahvistaman jäsenmaksun 

edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. 
Vuosijäsenet ovat yhdistyksen ja sen toimintaosastojen toimintaan 

osallistuvia henkilöitä, jotka ovat maksaneet kevätkokouksen määräämän 

vuosijäsenmaksun joko henkilökohtaisesti tai osana toimintaosaston vuosi-

, jäsen-, lukukausi- tai kausimaksua.  

Kannattajajäseniä ovat yksityiset tai juridiset henkilöt, jotka suorittavat 
yhdistykselle kevätkokouksen päättämän kannattajajäsenmaksun. 

Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua yksityisen henkilön.  

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

6 § 

Varsinaiset jäsenet suorittavat varsinaisen jäsenen jäsenmaksun, 

vuosijäsenet vuosijäsenmaksun ja kannattajajäsenet 
kannattajajäsenmaksun, kukin joko kertakaikkisena jäsenmaksuna tai 

vuosittaisena jäsenmaksuna. Jäsenmaksujen suuruudet määrää 

kevätkokous. 

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 

Yhdistyksen hallitus voi sairauden, työkyvyttömyyden taikka muun 
vastaavanlaisen painavan syyn vuoksi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun 

suorittamisesta jäsenmaksukaudeksi kerrallaan. 

 

7 § 

Varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi pyrkivän on ilmoittaudut-
tava yhdistyksen hallitukselle.  

Vuosijäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava alaosaston johtajalle. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, 

sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen 

vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 

8 § 

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on laiminlyönyt 

erääntyneet jäsenmaksunsa suorittamisen edellisen kalenterivuoden 

loppuun mennessä. 
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä myös jäsenen, joka toiminnallaan tai 

käyttäytymisellään rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan. 

Eronnut tai erotettu jäsen voidaan ottaa uudelleen yhdistyksen jäseneksi 

niin kuin jäseneksi ottamisesta on määrätty. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on 
maksanut erääntyneet jäsenmaksunsa edellisen kalenterivuoden loppuun 

mennessä, ja jokaisella kunniajäsenellä, yksi ääni. Äänioikeutta ei voi 

asiamies eikä edusmies käyttää. 

Vuosijäsenellä ja kannattajajäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa 
äänioikeutta. 

 

9 § 

Eri toimintamuotoja harrastavat yhdistyksen jäsenet voivat yhdistyksen 

hallituksen hyväksymisellä järjestäytyä rekisteröimättömiksi alaosastoiksi, 
jotka toimivat omien johto- tai toimintasääntöjensä mukaisesti. 

Alaosastojen johto- tai toimintasäännöt ovat voimassa yhdistyksen 

hallituksen hyväksyttyä ne. 

 

10 § 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. 

Kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kevät-

kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Esitetään hallituksen laatimat toiminta- ja tilikertomukset sekä 

tilintarkastajien lausunto. 
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntä-

misestä tilivelvollisille. 

3. Päätetään seuraavaksi kalenterivuodeksi jäsenmaksujen suuruudet. 

Syyskokous pidetään vuosittain elo-marraskuussa. Syyskokouksessa 

käsitellään seuraavat asiat: 
1. Valitaan joka kolmas toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kolmeksi 

kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

2. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

3. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja kummallekin 

varahenkilö.  
4. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle 

kalenterivuodelle. 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi 

yhdistyksen kokouksessa, tulee hänen esittää se kirjallisesti hallitukselle 

viimeistään siihen hallituksen kokoukseen mennessä, jossa kokouksen 
esityslista laaditaan. 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen ilmoitustaululla 

sekä yhdistyksen virallisilla kotisivuilla (pois jossakin yhdistyksen 

kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.) 
Tarpeen vaatiessa kutsuu hallitus koolle yhdistyksen ylimääräisen 

kokouksen ja on siihen velvollinenkin, mikäli vähintään kymmenesosa 

(1/10) äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) varsinaista 

jäsentä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta 

pyytää. 
 

 

11 § 

 
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 

syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut 

puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja 

kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. 



Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain yksi kolmasosa (1/3). 

Tämän sääntömuutoksen voimaan tullessa eroamisvuoro määrätään 

ensimmäisen kerran arvalla. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on läsnä. 

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten men-

nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
Hallituksen tehtävänä on: 

1. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuosittain. 

2. Ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa. 

3. Palkata yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt ja vahvistaa heille 

toimintaohjeet. 
4. Määrätä yhdistyksen edustustehtävien hoitamisesta. 

5. Pitää huolta yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta. 

6. Ratkaista jäsenyyttä ja työntekijöitä koskevat kysymykset. 

7. Huolehtia yhdistyksen omaisuuden ja varojen hoidosta ym. taloudelli-

sista asioista sekä jäsenmaksujen kannosta. 
8. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset. 

9. Valmistella kevät- ja syyskokousten asiat. 

10. Ratkaista kysymykset, joita yhdistyksen jäsenet sen käsiteltäväksi 

jättää. 

11. Nimetä asian valmistelua ja yhdistyksen toimintaa varten tarvittavat 
toimikunnat.  

12. Vahvistaa alaosastojen johtokuntien, toimi- ja luottamushenkilöiden 

sekä työntekijöiden vaalit. 

 

 
12 § 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle ja 

hallinnon asiakirjat toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta (1kk) 
ennen kevätkokousta, jota ennen tilintarkastus ja toiminnantarkastus on 

suoritettava. 

 

13 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen erikseen nimeämän henkilön 

kanssa. 

Hallitus voi lisäksi antaa oikeuden kirjoittaa yksin yhdistyksen nimen 

määräämälleen toimihenkilölle tai hallituksen jäsenelle määräämässään 

asiassa.  
 

14 § 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouk-

sessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

 
15 § 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä 

vähintään kolmen (3) viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa 

ja kummassakin vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä anne-

tuista äänistä. 
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Nuorten 

Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto r.y:lle käytettäväksi kristilliseen 

nuorisotyöhön Tampereen kaupungissa. Jollei edellä mainittua liittoa 

silloin ole taikka jos liitto ei jostakin muusta syystä pysty taikka halua ottaa 

varoja vastaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen kokouksen 
tarkemmin päättämällä tavalla Tampereen kaupungin alueen kristillisen 

nuorisotyön hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat 

samalla tavalla. 

 

 
Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 20.3.2013 

 


