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Säännöt
Helsingin Nuorkauppakamari ry

1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on Helsingin Nuorkauppakamari ry. Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsiksi nimeä
Helsingfors Juniorhandelskammare ja englanniksi nimeä Junior Chamber International Helsinki
(JCI Helsinki). Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, sen kotipaikka Helsinki ja toimialue
pääkaupunkiseutu.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä yksilöllisiä kykyjä sekä kannustaa heitä
parantamaan omaa ja yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Yhdistys
toimii yhteistyössä Junior Chamber International Inc. -järjestön (myöhemmin JCI) sekä Suomen
Nuorkauppakamarit ry:n (myöhemmin SNKK) kanssa.
Yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden
• Toimia yhdistyksen tehtävissä sekä osallistua SNKK:n kansalliseen ja JCI:n
kansainväliseen toimintaan,
• Kehittää johtamis- ja työelämätaitojaan sekä
• Edistää erilaisuuden ymmärrystä ja yhteistyötä eri kansojen kesken.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• Järjestää kokouksia, koulutuksia ja muita tilaisuuksia,
• Toteuttaa projekteja SNKK:n suositusten ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä
• Tuottaa jäsenjulkaisua.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä
taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää:
-

koulutus-, verkostoitumis- ja muita maksullisia tapahtumia,
myydä jäsen- ja kannatustuotteita
myydä tuottamiaan julkaisuja ja mainostilaa niissä
tilapäisesti harjoittaa anniskelu- ja ravitsemustoimintaa asianomaisen viranomaisen luvan
saatuaan
järjestää yhteiskunnallisia projekteja
järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia.
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3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi kuulua henkilö, joka työskentelee tai asuu yhdistyksen
toiminta-alueella, on kiinnostunut nuorkauppakamaritoiminnasta ja on 18-40-vuotias. Jäsenen tulee
erota tai hallitus erottaa jäsenen sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana jäsen täyttää 40
vuotta. Poikkeuksena on edellisen vuoden puheenjohtajan tehtävää hoitava ja ennen
toimivuotensa alkua 40 vuotta täyttänyt henkilö, jonka jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden
lopussa, jonka aikana hän täyttää 41 vuotta.
Varsinaiseksi jäseneksi valitaan yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen
päätöksellä henkilö, jota vähintään 2/3 läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä kannattaa.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa kunnioitusta, tai hän on
muuten ansioitunut. Kunniajäsenen tulee olla yli 40-vuotias. Kunniajäsenen valinta suoritetaan
samalla tavalla kuin varsinaisen jäsenen valinta.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä yksityinen henkilö ikärajoista
poiketen tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kannatusjäsenyys on voimassa aina vuoden kerrallaan ja hallitus päättää kannatusjäsenyyden
myöntämisestä joka vuosi erikseen.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet
eivät suorita jäsenmaksua.
Hallitus voi erityisestä syystä (ulkomailla työskentely, työttömyys, opiskelu, sairastuminen tai muu
näihin rinnastettava syy) myöntää varsinaiselle jäsenelle oikeuden alennettuun jäsenmaksuun.
Alennetun jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa siten, että alennettu jäsenmaksu
kattaa vähintään SNKK:lle ja Alue A:n Tukiyhdistys ry:lle maksettavien jäsenmaksujen määrän.
Oikeus alennettuun jäsenmaksuun myönnetään yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain mukaisesti. Ero astuu
voimaan ilmoittamisvuoden lopussa.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut
yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on
varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun
maksamatta jättäminen.
Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Suomen Nuorkauppakamarit ry:n
jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta on
vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.
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6 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmimaaliskuussa ja vaalikokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kutsu on
toimitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsu toimitetaan ensisijaisesti
sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Jäsenen, joka haluaa määrätyn
asian käsiteltäväksi kokouksessa on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä käytettävissä yksi ääni. Varsinaisella
jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, jos hän ei ole suorittanut koko erääntynyttä
jäsenmaksuaan yhdistykselle. Kunnia- ja kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen päätöksestä tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10
yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta määrätyn asian käsittelemiseksi.

7 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä käsitellään
seuraavat asiat:
1. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta
2. esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
4. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
5. määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen ja alennetun jäsenmaksun suuruus sekä
vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Vaalikokous
Yhdistyksen vaalikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä käsitellään
seuraavat asiat seuraavaa toimintavuotta varten:
1. päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavasta
palkkiosta
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen
9 pykälän mukaisesti
3. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet
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4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
enintään 9 muuta jäsentä. Hallituksen varapuheenjohtajana toimii vaalikokouksen valitsema
valmistautuva puheenjohtaja (DP). Jäsenen toimikausi on yksi toimintavuosi. Hallituksen jäseneksi
voidaan valita vain yhdistyksen äänivaltainen jäsen. Edellisen vuoden puheenjohtaja on hallituksen
virkailija ilman erillistä valintaa.
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 vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota
enemmistö jäsenistä kannattaa. Poikkeuksina edellisestä ovat jäsenehdotukset yhdistyksen
kokouksille sekä jäsenen erottaminen, joissa tarvittava enemmistö on ¾ hallituksen koko
jäsenmäärästä.
Yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tarkemmin yhdistyksen
toimintaohjeessa.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

11 § Toiminta- ja tilikertomukset
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään
kuukausi ennen vuosikokousta toimittaa toiminnantarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja
tilinpäätös liitteineen. Toiminnantarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi
on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa
käsiteltäväksi. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja esiteltävä
muutosehdotus kokonaisuudessaan. SNKK:n on hyväksyttävä muutos ennen sen ilmoittamista
yhdistysrekisteriin.

13 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosi- tai vaalikokous. Vähintään kolmen neljäsosan (¾)
enemmistöllä annetuita äänistä on molemmissa kokouksissa kannatettava purkamispäätöstä.
Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen
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käytöstä ottaen huomioon, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Suomen elinkeinoelämälle
hyödyllistä tarkoitusta. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 6.8.2019
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