
   PRH hyv. 1.9.2011 
S Ä Ä N N Ö T 

SUOMEN NUORTEN NAISTEN KRISTILLISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY 

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on kansainvälinen ja ekumeeninen naisten ja tyttöjen 
liike, jonka taustayhteisö on NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA). NNKY:n Maailmanliitto 
perustettiin vuonna 1894 ja Suomen NNKY-liitto vuonna 1896. 

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, KIELI JA YHTEYS MAAILMANLIITTOON 

Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry, 
Förbundet Kristliga Föreningar av Unga Kvinnor i Finland rf. Epävirallisena lyhenteenä 
käytetään nimitystä Suomen NNKY-liitto / Förbundet KFUK i Finland / YWCA of 
Finland. 

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä jäljempänä nimitystä liitto. 

Liiton kotipaikka on Helsinki. 

Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi, liiton pöytäkirja- ja rekisterikielenä on suomi. 

Liitto on Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Maailmanliiton, World Young 
Women’s Christian Association (World YWCA) jäsen ja kantaa Maailmanliiton 
säännöissä jäsenille määritetyt velvoitteet. 

2. 
TARKOITUS JA TOIMINTA 

Liitto toimii Suomessa paikallisten NNKY-yhdistysten valtakunnallisena 
keskusjärjestönä, ja edistää omalta osaltaan NNKY:n Maailmanliiton 
toimintaohjelmien ja -periaatteiden toteutumista paikallisesti ja kansallisesti.  
Liitto edistää naisten ja tyttöjen toimintamahdollisuuksia, työskentelee kristittyjen 
yhteyden ja kansainvälisen ymmärryksen rakentamiseksi sekä ihmisten 
perusoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: 
- tukee yhteisöjäseniään näiden toiminnan kehittämisessä ja jäsenhankinnassa 
- kokeilee ja kehittää uusia toimintamuotoja 
- tekee yhteistyötä toimialaansa liittyvien muiden valtakunnallisten järjestöjen, 

verkostojen ja viranomaisten kanssa 



- tekee ehdotuksia ja aloitteita päätöksentekijöille toimialaansa liittyvissä asioissa, 
antaa lausuntoja 

- osallistuu NNKY:n Maailmanliiton ja Euroopan NNKY:n toimintaan sekä 
Pohjoismaiseen NNKY / NMKY-yhteistyöhön 

- harjoittaa kustannus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
- järjestää kokouksia, koulutusta ja vapaa-ajantoimintaa 

Liitto voi toimintaansa varten omistaa osuuksia, osakkeita ja arvopapereita ja 
omistaa ja hallita kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi liitto voi harjoittaa majoitus- 
ja ravitsemustoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä 
toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä asianomaisella luvalla. 

3. 
JÄSENYYS  

Liiton jäseniksi voidaan hyväksyä: 

1. Yhteisöjäsen: rekisteröity Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (jäljempänä näissä 
säännöissä käytetään nimitystä NNKY), jonka säännöt se hyväksyy. NNKY on 
velvollinen ilmoittamaan omien jäsentensä yhteystiedot. 

2. Kannatusjäsen: oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea 
liiton toimintaa. 

Jäsenmaksut 
Yhteisöjäsen ja kannatusjäsen suorittavat vuosittain jäsenmaksun, joiden suuruuden 
kummallekin erikseen vahvistaa liiton kokous. 

Jäseneksi liittyminen 
 Yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta liiton hallitus. 

Saavutetut jäsenedut ja -oikeudet säilyvät. 

Liitosta eroaminen 
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan liiton kokouksen pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden 
kuluessa asetetusta eräpäivästä, katsotaan eronneeksi liitosta. 

Liitosta erottaminen 
Hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka rikkoo liiton sääntöjä vastaan tai on 
menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella vahingoittanut liittoa, tai ei enää täytä 
laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottaminen tulee voimaan 
heti, ellei jäsen kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, 
kirjallisesti ilmoita vetoavansa siitä liiton kokoukseen. 

4. 
TOIMIELIMET 

Liiton toimielimiä ovat hallitus ja hallituksen valitsema työvaliokunta. Lisäksi hallitus 
voi perustaa työryhmiä. 

5. 
PÄÄTÖSVALTA 



Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous. 
Äänioikeutettuja kokouksessa ovat ne yhteisöjäsenet, jotka on hyväksytty liiton 
jäseneksi ennen edellisen toimikauden loppua. Toimikaudella tarkoitetaan liiton 
tilikautta. 

Liiton yhteisöjäsen, NNKY, voi lähettää kokoukseen äänivaltaisia edustajia 
seuraavasti: 

jäsenmäärä ääniä edustajia 
alle 50  2 2 
50 - 149  3 3 
150 - 299 4  4 
300 - 499 5 5 
500 - 699 6 6 
700 ja yli 7 7 

Yhteisöjäsenet voivat valtuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pienemmän määrän 
edustajia edustamaan koko äänimääräänsä. Edustaja voi edustaa vain yhtä 
jäsenyhdistystä. Jokaisen edustajan valtuutus on osoitettava asianmukaisella 
jäsenyhdistyksen päätökseen perustuvalla valtakirjalla. 

Kannatusjäsenellä on liiton varsinaisessa kokouksessa puhe- ja aloiteoikeus, mutta ei 
äänioikeutta. 

Hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajalla ja liiton toimihenkilöillä on kokouksessa 
ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille 
kokous sellaisen myöntää. 

6. 
LIITON KOKOUS 

Liiton kokous pidetään kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle milloin vähintään kymmenesosa (1/10) 
liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti 
vaatii tai hallitus pitää sen koollekutsumista tarpeellisena. Ylimääräisessä 
kokouksessa käsitellään kokouskutsussa ilmoitetut asiat. 

Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

7. 
KOKOUSKUTSU 

Liiton kokouksen kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai julkaistava 
jäsenlehdessä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä 
mainittuja tai niihin verrattavia asioita, kuten:  

1. yhdistyksen sääntöjen muuttamista; 



2. kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta 
huomattavan muun omaisuuden luovuttamista; 

3. hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista; 
4. tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä; 
5. jäsenmaksun määräämistä tai 
6. yhdistyksen purkamista. 

8. 
ALOITEOIKEUS 

Asioista, jotka jäsen haluaa saattaa liiton kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä 
kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta. 

Kokouksessa voidaan käsitellä asia, jota ei ole mainittu esityslistassa, jos 2/3 läsnä 
olevista sitä vaatii tai jonka hallitus esittää kokouksessa käsiteltäväksi ja 2/3 läsnä 
olevista hyväksyy tämän. Ei koske yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai niihin 
verrattavia asioita. 

9. 
LIITON KOKOUKSEN ASIAT 

Liiton kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
• kuullaan hallituksen edelliseltä kalenterivuodelta laatima toiminta- ja 

talouskertomus ja tilintarkastajien lausunto 
• hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus 
• vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja päätetään 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  
• kuullaan hallituksen selonteko toiminnasta kuluvalla kaudella  
• hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle 
• päätetään yhteisöjäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruudesta 

kummallekin ryhmälle erikseen sekä jäsenmaksuaikataulusta  
• hyväksytään talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 
• päätetään yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja 

vaalijärjestyksestä 
• valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja  
• valitaan 6-8 hallituksen varsinaista jäsentä, joista on vuosittain 

erovuorossa puolet (1/2), aluksi arvan, sitten vuoron mukaan 
• valitaan yksi varsinainen KHT tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos 

tilintarkastajaksi valitaan Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei valita 

• käsitellään aloitteet ja muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut 
mahdolliset asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta jotka 
kokouksen kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistö päättää ottaa 
käsittelyyn, ellei YhdL § 24 muuta johdu. 

10. 
PÄÄTÖKSENTEKO 

Päätökset liiton kokouksessa ja toimielimissä tehdään enemmistövaalitapaa 
noudattaen. Tällöin kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänistä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.  



 

11. 
HALLITUS 

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu liiton kokouksessa valitut 
puheenjohtaja sekä 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä enemmistön tulee olla NNKY:n 
jäseniä. 

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että ehdolle asetettaessa enintään 30-vuotiaita 
on vähintään 25 % ja vähintään yksi on äidinkieleltään ruotsinkielinen. Jäsenistä on 
vuosittain erovuorossa puolet (1/2), aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Vuosittain 
uusia hallituksen jäseniä valittaessa noudatetaan edellä mainittua periaatetta.  

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet voivat toimia enintään kolme kaksivuotiskautta 
peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä 
varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä pyytää. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 

12. 
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

Hallitus vastaa liiton hallinnon, toiminnan ja taloudenhoidon asianmukaisesta 
järjestämisestä sekä omaisuuden hoidosta 

Hallituksen tehtävät: 
- päättää toiminnan keskeisistä tavoitteista ja toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä 

seuraa niiden toteutumista 
- ottaa toimeen ja vapauttaa liiton työntekijät, vahvistaa heidän toimenkuvansa ja 

työsopimuksensa 
- hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman liiton kokouksen vahvistettavaksi 
- hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liiton kokouksen vahvistettavaksi 
- huolehtii liiton kokouksen koollekutsumisesta ja kokouksessa käsiteltävien asioiden 

tarkoituksenmukaisesta valmistelusta sekä kokouksessa tehtyjen päätösten 
toimeenpanemisesta 

- asettaa tarpeen mukaan työryhmiä ja nimeää niihin puheenjohtajat 
- hyväksyy tai erottaa liiton jäsenet 

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja 
päätökset ja jonka puheenjohtaja allekirjoittaa. 

13. 
NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri 
kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa. 

 

 



 

14. 
LIITON TALOUS 

Liiton tilit päätetään tilikausittain. Tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Tilinpäätös ja 
toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään maaliskuun 15. päivään 
mennessä.  
Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa tilien 
vastaanottamisesta. 

15. 
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään liiton kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden 
väliajoin pidetyssä peräkkäisessä liiton kokouksessa ja molemmissa vähintään 3/4:n 
enemmistöllä annetuista äänistä.  

Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä sääntöjen 2. 
pykälässä mainitun tarkoituksen edistämiseksi purkautumisesta päättäneen 
kokouksen päätöksen mukaisesti. 

16. 
YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN 

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 

Nämä säännöt astuvat voimaan heti, kun ne on hyväksytty liiton kokouksessa ja 
yhdistysrekisterissä. 


