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1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nordic Chinese Christian Church in Helsinki ry

ja sen kotipaikkakunta on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

2.1 Nordic Chinese Christian Church in Helsinki ry (NCCC) koostuu
useasta paikallisesta seurakuntayhdistyksestäPohjoismaissa. Tämä
seurakuntayhdistys on yksi niistä. Seurakuntien pastorit ja
evankelistat yhdessä muodostavat ryhmän, joka valvoo ja opastaa
hengellisesti seurakuntien toimintaa. Tämä seurakuntayhdistys toimii
kyseisen ryhmän valvonnan alla edistääkseen seurakuntatyötä
kiinankielisessä yhteisössä Helsingin ja lähiympäristön alueella ja
ylläpitää yhteyttä muihin Pohjoismaisiin kiinalaisiin
seurakuntayhdistyksiin. Evankeliumintyössä toimimme yhteistyössä
suomalaisten ja ulkokiinalaisten kristillisten seurakuntien kanssa.
Tämä seurakunta on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen.
Seurakuntayhdistyksen taloudenhoito tapahtuu Suomen lain mukaan.

2.2 Tähän päämäärään yhdistys pyrkii järjestämällä
jumalanpalveluksia, hartaus- ja koulutustilaisuuksia sekä muuta
vastaavaa seurakuntatoimintaa.

2.3 Yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja rahankeräyksiä toimintansa
tukemiseksi asianomaisen luvan hankittuaan. Yhdistys voi ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa
kirjakauppa- ja kahvilatoimintaa yhdessä toimipaikassa. Yhdistyksen
toiminnalla ei kuitenkaan tavoitella voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkimista siihen osallisille.

3§ Jäsenyys

3.1 Yhdistykseen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki
vähintään 16-vuotiaat kastetut Suomen tai jonkin muun maan
kansalaisuuden omaavat henkilöt, jotka Raamatun mukaisesti
tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja Vapahtajaksi ja
jotka omaksuvat yhdistyksen vakaumuksen ja noudattavat yhdistyksen
sääntöjä. Jäseneksi pyrkivän on jätettävä yhdistykselle kirjallinen
jäsenanomus. Yhdistyksen vastuullisen pastorin tai evankelistan
ehdotuksen perusteella johtokunta ratkaisee jäsenyyshakemukset.

3.2 Yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua.

3.3 Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin.
18 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus ja oikeus tulla
asetetuksi ehdokkaaksi yhdistyksen johtokuntaan. Jäsen, joka on
hyvin harvoin osallistunut yhdistyksen jumalanpalveluun, eikä
täyttänyt jäsenen sääntöjen määräämiä velvollisuuksia, saattaa
menettää tilapäisesti äänioikeutensa. Tässä tapauksessa johtokunta
tekee päätöksen.
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3.4 Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla asiasta kirjallisesti
johtokunnalle sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

3.5 Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen seuraavissa tapauksissa:

a) Jäsen ei yli vuoteen ole osallistunut yhdistyksen toimintaan eikä
myöskään ole vastannut hänelle lähetettyyn kyselyyn, jossa on
tiedusteltu hänen kiinnostustaan jäsenyyden jatkamiseen.

b) Jäsentä, joka toimii yhdistyksen vakaumuksen, arvojen ja mission
vastaisesti; on selkeästi vääräuskoinen tai toimii vakavasti
kristityn moraalin ja etiikan vastaisesti, joka ei kehotuksista
huolimatta muuta käyttäytymistään voidaan varoittaa. Tämä keskeyttää
kyseisen jäsenen mahdollisuuden osallistua yhdistyksen työhön ja
ehtoolliselle. Mikäli on tarve, jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä.

3.6 Yhdistyksen jäsen, joka muuttaa Suomesta, mutta haluaa säilyttää
yhteyden yhdistykseen, voi muuttua ulkojäseneksi. Ulkojäsen ei voi
asettua ehdolle tai asettaa ketään ehdolle johtokunnan jäseneksi tai
äänestää.

4§ Yhdistyksen kokoukset

4.1 Yhdistyksen kokoukset ovat varsinaiset kokoukset, jotka ovat
vuosikokous ja vaalikokous, ja ylimääräiset kokoukset.

4.1.1 Yhdistyksen vaalikokous pidetään johtokunnan tarkemmin
määräämänä ajankohtana loka- marraskuussa. Kokouksessa valitaan uusi
johtokunta ja esitetään seuraavan vuoden toiminnan suunnitelma ja
talousarvio.

4.1.2 Yhdistyksen vuosikokous pidetään johtokunnan tarkemmin
määräämänä päivänä helmi- maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään
edellisen vuoden taloudellinen tilinpäätös ja yhdistyksen
toimintakertomus.

4.1.3 Ylimääräinen kokous pidetään, kun

a) johtokunta katsoo tarpeelliseksi,

b) tai siinä tapauksessa, että vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti johtokunnalta
erityisesti ilmoitetun asian takia.

Ylimääräinen kokous pidetään kahden kuukauden kuluessa siitä kun
johtokunta on saanut kyseessä olevan kirjallisen vaatimuksen.

4.2 Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun vähintään 1/3
yhdistyksen jäsenistä on paikalla. Yksityinen henkilö voi käyttää
äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksi läsnä oleva saa edustaa
korkeintaan kolmea poissa olevaa jäsentä.

4.3 Kokouksen puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja. Jos
johtokunnan puheenjohtaja on poissa, johtokunnan varapuheenjohtaja
toimii kokouksen puheenjohtajana. Jos sekä johtokunnan puheenjohtaja
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että varapuheenjohtaja ovat poissa, johtokunta kutsuu jonkun
johtokunnan jäsenistä kokouksen puheenjohtajaksi.

4.4 Jäsenen, joka haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi
tietyn asian, on ilmoitettava siitä johtokunnalle vähintään kymmenen
päivää ennen varsinaista kokousta.

4.5 Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa päätökset ja johtokunnan
valinta tehdään 2/3 äänten enemmistöllä. Äänestys on toimitettava
suljetuin lipuin jos joku paikalla oleva sitä vaatii.

4.6 Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen
mukaisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu julkaistaan
viimeistään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen viikkotiedotteessa
ja yhdistyksen internet-sivuilla, ja informoidaan suullisesti
yhdistyksen jumalanpalveluksen yhteydessä. Yhdistyksen varsinainen
kokous pidetään sen kotipaikkakunnalla.

4.7 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle sihteeri.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4. Esitellään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta
edelliseltä vuodelta.

5. Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
kuluvaksi

kalenterivuodeksi.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

4.8 Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle sihteeri.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Valitaan johtokunnan jäsenet.

5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio

seuraavaksi kalenterivuodeksi.
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6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

4.9 Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

1. Valitaan kokoukselle sihteeri.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Käsitellään kokouksen varsinainen asialista.

5. Tehdään päätökset.

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5§ Johtokunta

5.1 Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon
kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä.

5.2 Johtokunnan jäsenet valitsee vaalikokous. Johtokunnan jäsenten
toimikausi kestää kaksi vuotta ja jatkokausi on mahdollinen.
Johtokunnan jäsenehdokkaaksi tulo vaatii vähintään kahden
yhdistyksen jäsenen kannatusta. Johtokunta kerää ehdokaslistan.

5.3 Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu vähintään kerran
kolmessa kuukaudessa. Kokouksen päätöslauselmat ilmoitetaan
yhdistyksen jäsenille.

5.4 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan, kutsusta. Johtokunnan kokous on laillinen,
mikäli kokouskutsu on lähetetty jokaiselle jäsenelle vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen,
mikäli paikalla on vähintään viisi jäsentä. Kokouksen päätökset
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni lukuun ottamatta arvalla
ratkaistavia vaaleja. Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, jos
joku paikalla oleva sitä vaatii.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
nämä kaksi yhdessä.

5.5 Johtokunta valitsee ja kutsuu yhdistykselle pastorit,
evankelistat ja muut työntekijät, sekä päättää heidän
palkkauksestaan ja tehtävistään. Johtokunta myös kutsuu
yhdistykselle vanhimmat. Yhdistyksen työtekijöiden valintaa ja
virkakauden ennenaikaista päättämistä varten johtokunta kutsuu
ylimääräisen kokouksen, jossa yhdistyksen jäsenillä on äänioikeus.

6§ Tili- ja toimikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja yhdistyksen
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johtokunnan tulee viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta jättää
tilit sekä laatimansa yhdistyksen toimintakertomus tilintarkastajien
tarkastettaviksi.

7§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta
puoltaa vähintään 2/3 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
annetuista äänistä ja kirjallinen muutosehdotus on johtokunnan
valmistelemana lausuntoineen annettu kokoukselle. Muutosehdotuksen
on noudatettava asiaan koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Sääntöjen
muuttaminen voi johtua siitä, että yhdistys katsoo sen
tarpeelliseksi, tai siitä, että NCCC:n säännöt ovat muuttuneet.

8§ Yhdistyksen ero NCCC:sta

Yhdistyksen eroon NCCC:sta vaaditaan, että eroa kannattaa vähintään
3/4 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa annetuista äänistä ja että
toinen aikaisintaan viiden viikon kuluttua pidettävä kokous samoin
vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä hyväksyy päätöksen.

9§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että purkamista kannattaa
vähintään 3/4 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa annetuista
äänistä ja että toinen aikaisintaan viiden viikon kuluttua pidettävä
kokous samoin vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä hyväksyy
päätöksen.

Jos yhdistys puretaan, on sen varojen ylijäämä luovutettava
NCCC:lle.


