Sivu: 1(9)

Voimassaolevat säännöt: 10.02.2021 07:21:05
YHDISTYKSEN NIMI, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
1 §
Yhdistyksen nimi on Nuohousalan Keskusliitto ry, kotipaikka
Helsingin kaupunki ja virallinen kieli suomi. Yhdistystä nimitetään
näissä säännöissä liitoksi.
2 §
Liiton tarkoituksena on koko maan nuohoojien keskusjärjestönä
yhdistää nuohoojat työskentelemään ammattitaidon edistämiseksi ja
yhteisten, ammattiin liittyvien etujen valvomiseksi.
3 §
Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi liitto:
a työskentelee jäsentensä ammattitaidon edistämiseksi järjestämällä
koulutustilaisuuksia,
b valvoo nuohoojien yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja
sopimuksilla, neuvotteluilla,tekemällä aloitteita ja antamalla
lausuntoja,
c toimii menestyksellisen yhteistoiminnan aikaansaamiseksi
nuohoojien ja heidän järjestöjensä kesken sekä
d käsittelee kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa sellaisia
kysymyksiä, joilla on merkitystä nuohousammatille ja sen
harjoittajille.
e jakaa nuohousalaa koskevaa tietoa
f hyväksyy hyvää nuohoustapaa koskevat ohjeet.
PAIKALLISYHDISTYKSET
4 §
Liiton jäsenet voivat tarpeen mukaan perustaa eri osiin maata
rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä, joiden säännöt liiton hallitus
hyväksyy.
JÄSENYYS
5 §
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä:
Nuohousalalla toimivan rekisteröidyn jäsenyhdistyksen tai
jäsenyhteisön, oikeustoimikelpoisen henkilön tai nuohoojan, joka
liittyessään sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä, päätöksiä,
toimintaohjeita ja eettisiä ohjeita sekä noudattaa maan säädöksiä ja
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huolehtii hyvän yritystavan mukaisista velvoitteista.
Liiton kannattavaksi henkilöjäseneksi voi hallitus hyväksyä
yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi
oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee liiton toimintaa
suorittamalla liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.
Jäsenellä on velvollisuus maksaa liiton päättämät liittymis-, jäsen, kannattajajäsen- ja lisäjäsenmaksun sekä ylimääräisen jäsenmaksun
sekä antaa liitolle ne tiedot, joiden perusteella liiton jäsenmaksu
määräytyy. Ylimääräinen jäsenmaksu voi olla korkeintaan vuotuisen
jäsenmaksun suuruinen.
Jäsenellä on velvollisuus noudattaa liiton sääntöjä, päätöksiä,
toimintaohjeita ja eettisiä ohjeita. Jäsenellä on velvollisuus
välttää kaikkea sellaista toimintaa, joka saattaa tuottaa vahinkoa
liitolle tai toimialalle tai joka saattaa olla ristiriidassa liiton
sääntöjen, päätösten, toimintaohjeiden tai eettisten ohjeiden
kanssa.
Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti liiton hallitukselle, joka
päättää jäseneksi ottamisesta.
Liitosta eroaminen tulee tapahtua ilmoittamalla siitä kirjallisesti
liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti
liiton kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa
eroamisilmoitus on tehty. Eroamisvuodelta määrätyt maksut on
suoritettava eroamisilmoituksesta huolimatta.
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituin
perustein.
Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta yhden (1) vuoden ajalta,
katsotaan hänen eronneen liitosta.
Jos liiton varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö tai nuohooja luopuu
nuohoustoiminnasta, voidaan hänet vapauttaa liiton jäsenyydestä.
6 §
Liiton varsinaisena jäsenenä oleva yhdistysjäsen sekä yhteisö- ja
henkilöjäsen on velvollinen suorittamaan liitolle liittymismaksun ja
jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää seuraavaksi kalenterivuodeksi
liiton syyskokous.
Liiton varsinaisena jäsenenä olevan yhteisöjäsenen vuosittainen
jäsenmaksu määräytyy jäsenen palveluksessa olevien työntekijöiden
työssäolokuukausien mukaan ja näiden työntekijöiden määrän mukaan.
Liiton varsinaisena jäsenenä olevan henkilöjäsenen vuosittainen
jäsenmaksu määräytyy jäsenen ja hänen palveluksessansa olevien
työntekijöiden työssäolokuukausien mukaan ja näiden työntekijöiden
määrän mukaan.
Yhteisö- ja henkilöjäsen, jolla on palveluksessaan työntekijöitä, on
lisäksi velvollinen suorittamaan syyskokouksen määräämän
lisäjäsenmaksun kutakin palveluksessaan kalenterivuoden alussa
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olevaa työntekijää kohden, ellei työntekijä ole liiton jäsen.
Kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan liitolle liittymismaksun
ja jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää seuraavaksi kalenterivuodeksi
liiton syyskokous.
Liiton etujen niin vaatiessa voi liiton kokous asettaa jäsenilleen
ylimääräisiä jäsenmaksuja. Ylimääräinen jäsenmaksu ei saa olla
suurempi kuin vuosimaksu.
Edellä mainittujen maksujen suorittaminen on liiton kokouksissa
käytettävän äänioikeuden edellytyksenä.
HALLITUS
7 §
Liiton johtokuntana toimii hallitus, jonka toimiaika on kaksi (2)
kalenterivuotta. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittavan
puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä
(4) ja enintään 15 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi
(2) kalenterivuodeksi. 1. ja 2. varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi
(2) kalenterivuodeksi siten, että ensimmäisen kalenterivuoden
jälkeen 2. varapuheenjohtaja on erovuorossa ja sen jälkeen kumpikin
on erovuorossa vuorovuosin. Muut jäsenet valitaan kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi kerrallaan ja ensimmäisen kalenterivuoden
toimineista puolet tai lähinnä puolet, jos hallituksen jäseniä on
pariton lukumäärä, eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on aina
puolet tai lähinnä puolet erovuorossa.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessa jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme (3)
hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta nimettyä asiaa varten
kirjallisesti pyytää.
Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtajista ja vähintään puolet (1/2) sen muista jäsenistä
on paikalla.
8 §
Hallituksen tehtävänä on
- toimeenpanna liiton varsinaisissa tai ylimääräisissä kokouksissa
tehdyt päätökset,
- kutsua koolle liiton kokoukset sekä valmistella kokouksissa
käsiteltävät asiat,
- pitää jäsenluetteloa, sekä
- huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
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varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla sekä hoitaa liiton
juoksevat asiat.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita.
Hallituksen tehtävänä on lisäksi valita liitolle toimitusjohtaja ja
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä.
Hallitus päättää omaisuuden hankinnasta ja myynnistä tai
kiinnittämisestä liiton kokouksessa hyväksymän talousarvion
puitteissa lukuun ottamatta kiinteistön tai osakehuoneiston
luovuttamista tai kiinnittämistä.
LIITON NIMENKIRJOITTAJAT
9 §
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtaja, joku heistä yhdessä liiton toimitusjohtajan tai
hallituksen muun jäsenen kanssa tahi hallituksen määräämän
toimihenkilön kanssa.
Liittoa koskevissa velkasitoumuksissa liiton nimen kirjoittaa
puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja, joku heistä yhdessä
hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.
TILIVUOSI JA LIITON KOKOUKSET
10 §
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen
toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille ja
toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien
ja toiminnantarkastajien on tarkastettava tilit ja annettava
tilintarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.
Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien mahdollisesti tekemien
huomautusten johdosta on hallituksen annettava kirjallinen selvitys.
Jäsenyhdistykset ovat velvolliset lähettämään liitolle edellistä
vuotta koskevat toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä ja
seuraavaa vuotta koskevat toimintasuunnitelmansa vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä.
11 §
Liiton päätäntävaltaa käyttävät liiton varsinaiset kokoukset tai
liiton ylimääräiset kokoukset.
12 §
Liiton varsinainen kokous pidetään kahdesti vuosittain. Kevätkokous
pidetään vuosittain helmi-toukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksi (2) jäsenyhdistystä tai

Sivu: 5(9)
kolmekymmentä (30) yksityistä jäsentä tai vähintään 1/10 liiton
jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytävät ilmoittamansa
asian käsittelyä varten.
13 §
Kutsut liiton kokouksiin on lähetettävä jäsenille vähintään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse, joissa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi
tulevat asiat.
Yhdistyksen jäsen voi osallistua yhdistyksen varsinaiseen ja
ylimääräiseen kokoukseen postitse tai tietoliikenneyhteyden taikka
muun teknisen apuvälineen avulla siten kuin hallitus on ennen
kokouskutsua osallistumisesta päättänyt.
Jos kokoukseen voidaan osallistua postitse tai tietoliikenneyhteyden
taikka muun teknisen apuvälineen avulla, kokouskutsussa on
mainittava tästä. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos
kokoukseen tällä tavalla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen
on rajoitettua.
Postitse tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen
avulla kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on, että tällä tavoin
osallistuvien jäsenten henkilöllisyys ja ääntenlaskennan
oikeellisuus voidaan selvittää riittävällä varmuudella.
Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksessa
käsiteltäväksi, on asia ilmoitettava hallitukselle valmistelua
varten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta
kirjallisesti.
14 §
Liiton kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi sen
varapuheenjohtajista. Liiton kokouksissa johtavat puhetta kokouksen
valitsemat puheenjohtajat.
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei
näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota asian käsittelyä
johtanut puheenjohtaja on kannattanut paitsi vaaleissa arpa.
15 §
Kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisena jäsenenä olevalla
yhdistysjäsenellä on liiton kokouksissa yksi (1) ääni.
Kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisena jäsenenä olevalla
yhteisö- ja henkilöjäsenellä on liiton kokouksissa yksi (1) ääni.
Liiton varsinaisena
äänimäärä määräytyy
työssäolokuukausien
Liiton varsinaisena

jäsenenä olevan yhteisöjäsenen vuosittainen
jäsenen palveluksessa olevien työntekijöiden
mukaan ja näiden työntekijöiden määrän mukaan.
jäsenenä olevan henkilöjäsenen vuosittainen
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äänimäärä määräytyy jäsenen ja hänen palveluksessansa olevien
työntekijöiden työssäolokuukausien mukaan ja näiden työntekijöiden
määrän mukaan seuraavasti:
- Jos varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö- tai henkilöjäsen maksaa
jäsenmaksua vähintään 7 työssäolokuukauden perusteella, on
tällaisella jäsenellä liiton kokouksissa yksi (1) lisä-ääni.
- Varsinaisena jäsenenä olevalla yhteisö- ja henkilöjäsenellä, jolla
on työntekijöitä, joista hän maksaa lisäjäsenmaksua liitolle, on
liiton kokouksissa yksi (1) lisä-ääni jokaista tällaista
kalenterivuoden alussa olevaa kahta (2) työntekijää kohtaan.
Oman äänioikeutensa lisäksi jäsen on oikeutettu valtakirjalla
edustamaan enintään kahta (2) jäsenmaksunsa suorittanutta liiton
jäsentä.
Varsinaisena jäsenenä olevalla yhteisö- ja henkilöjäsenellä ei
kuitenkaan voi olla enempää kuin kuusi (6) ääntä liiton kokouksissa.
Liiton kokouksessa itseään, jäsenyhdistystä ja jäsenyhteisöä voi
edustaa vain henkilö, joka toimii nuohousammatissa. Liiton
kokouksessa jäsenyhdistyksen ja jäsenyhteisön puolesta edustavan
henkilön tulee olla yhdistyksen ja yhteisön puheenjohtaja,
toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja tai yhdistyksen ja yhteisön
asianmukaisesti valtuuttama henkilö.
Kannattavilla jäsenillä on liiton kokouksissa puhe- mutta ei
äänioikeutta.
16 §
Helmi-toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
- merkitään osanottajaluetteloon osanottajat ja valtuutukset,
- valitaan kokoukselle kaksi (2) puheenjohtajaa,
- valitaan kokoukselle kaksi (2) sihteeriä,
- valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja neljä (4)
ääntenlaskijaa,
- vahvistetaan osanottajien äänimäärät,
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- valitaan asioiden käsittelyssä mahdollisesti tarvittavat
valiokunnat,
- esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelli-seltä
vuodelta sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunto
toimittamastaan tarkastuksesta sekä hallituksen sen johdosta
mahdollisesti antama kirjallinen selvitys,
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
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- päätetään tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta, sekä
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
17 §
Syys-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
- merkitään äänestysluetteloon osanottajat sekä valtuutukset,
- valitaan kokoukselle kaksi (2) puheenjohtajaa,
- valitaan kokoukselle kaksi (2) sihteeriä,
- valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä neljä
(4) ääntenlaskijaa,
- vahvistetaan osanottajien äänimäärät,
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- valitaan asioiden käsittelyssä mahdollisesti tarvittavat
valiokunnat,
- päätetään seuraavana kalenterivuonna varsinaisilta jäseniltä
perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä
lisäjäsenmaksujen suuruus kutakin jäsenen palveluksessa olevaa
työntekijä kohti,
- päätetään seuraavana kalenterivuonna kannatusjäseniltä perittävien
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, maksu voi olla erityyppisillä
yhteisöillä erilainen,
- vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja
taloussuunnitelmat,
- määrätään hallituksen jäsenten, valittavien toimihenkilöiden sekä
tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien palkkiot,
- vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 7 §:n
mukaisesti,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton
puheenjohtajaksi kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi,
- valitaan joka toinen vuosi 1. tai 2. varapuheenjohtaja kahdeksi
seuraavaksi kalenterivuodeksi,
- valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi
kalenterivuodeksi sääntöjen 7 §:n mukaisesti,
- valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi tarvittavat valioja toimikunnat, ensimmäisen vuoden toimineista puolet eroaa arvan
perusteella ja sen jälkeen puolet on aina vuosittain erovuorossa,
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- valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja
näille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä,
sekä
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
KUNNIA- JA VAPAAJÄSEN
18 §
Henkilölle, joka on huomattavalla tavalla kannattanut ja edistänyt
liiton tarkoitusperiä, voi liitto osoittaa kiitollisuuttaan ja
kunnioitustaan kutsumalla hänet liiton kunniajäseneksi.
Liiton hallituksen päätös kunniajäseneksi kutsumisesta julkistetaan
liiton kokouksessa.
Kunniajäsen ei ole velvollinen suorittamaan liitolle jäsenmaksua.
Kunniajäsenellä on liiton kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta
ei äänioikeutta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
19 §
Varsinaisena jäsenenä olleen yksityisen henkilön, joka on
eläkkeellä, ja joka on ollut pitkään liiton jäsenenä tai on toiminut
ansiokkaasti liiton hyväksi, voi liiton hallitus jäsenyhdistyksen
esityksestä hyväksyä liiton vapaajäseneksi.
Vapaajäsen ei ole velvollinen suorittamaan liitolle jäsenmaksua.
Vapaajäsenellä on liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta
ei äänioikeutta.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN
20 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksen päätöksellä, mikäli
muutosta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) liiton
kokouksessa annetuista äänistä.
Päätökseen, joka tarkoittaa purkamista, vaaditaan vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) liiton kokouksessa annetuista äänistä. Tullakseen
hyväksytyksi, on tällainen päätös vahvistettava toisessa,
aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua pidettävässä liiton
kokouksessa, jossa päätöksen tulee niin ikään saada kahden
kolmasosan (2/3) kannatus kokouksessa annetuista äänistä.
21 §
Liiton purkautuessa on liiton varat käytettävä liiton
tarkoitusperien toteuttamiseen.
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Sivu: 9(9)

22 §
Muissa suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain
määräyksiä.

