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New Wine Finland -yhdistyksen säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on New VVine Finland ja sen kotipaikka on Jyväskylä.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
New VVine Finland ry:n hengelliset arvot.
Arvomme
Risti ja ylösnousemus
Kunnioitamme kaikkea mitä Jeesus teki puolestamme ristillä. Tahdomme myös itse kulkea ristin
tietä samalla tuntien hänen ylösnousemuksensa vapauttavan voiman.
Sana ja Henki
Haluamme, että kaikki mitä uskomme, opetamme ja teemme, perustuu Raamattuun Jumalan
kirjoitettuna sanana. Samalla tahdomme oppia kuulemaan ja tottelemaan Pyhää Henkeä, joka puhuu
meille sekä henkilökohtaisesti että yhteisönä.
Jumalan äärettömyys ja läheisyys
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Haluamme elää Jumalan kunniaksi ylistäen hänen majesteettisuuttaan, kaikkivaltiuttaan ja
mahtavaa voimaansa. Samalla voimme kohdata hänet ylistyksessä läheisesti ja henkilökohtaisesti
ja kokea syvää yhteyttä hänen kanssaan
Jatkuvuus ja muutos
Pidämme uskollisesti esillä muuttumatonta sanomaa Jeesuksesta, hänen työstään sekä
henkilökohtaisen pelastuksen ja pyhityksen merkityksestä. Samalla etsimme kulttuuriimme ja
ympäristöömme sopivia tapoja ylistää ja opettaa, olla seurakunta ja tehdä lähetystyötä.
Luonnollinen ja yliluonnollinen
Tahdomme nähdä kristittyjen käyttävän kaikkea sitä luonnollista ymmärrystä, viisautta ja
taitoa, jota heillä on, ja opettelevan samalla palvelemaan toisia yliluonnollisilla Pyhän
Hengen lahjoilla rakkaudessa ja voimassa, Jeesuksen esimerkin mukaan.
Jumalan valtakunta - jo nyt ja ei kuitenkaan vielä
Tahdomme julistaa hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja nähdä sen läsnäolosta kertovia ihmeitä
ja merkkejä. Samalla ymmärrämme, että Jumalan valtakunta tulee lopullisesti ja kärsimys
voitetaan vasta sitten, kun Jeesus tulee takaisin ja tekee kaiken uudeksi.
Tehtävä ja yhteisö
Haluamme nähdä seurakunnan muuttuvan tehtävänsä ymmärtäväksi yhteisöksi, joka rakastaa ja
tavoittaa kadotettuja, pitää huolta köyhistä ja tuo oikeudenmukaisuuden koteihin,
naapurustoihin, työpaikoille ja kansakuntiin. Samalla haluamme seurakunnan olevan armon
täyttämä yhteisö, jossa ihmiset voivat löytää suhteen Jumalaan ja toisiin ihmisiin sekä
parantumisen, uskon, toivon ja rakkauden.
Johtajuus ja yleinen pappeus
Tahdomme valmentaa Pyhän Hengen voimassa toimivia, rohkeita ja tehtävästään tietoisia
seurakuntien johtajia. Samalla tahdomme varustaa jokaista kristittyä palvelemaan Jeesuksen
mallin mukaisesti omassa kodissaan, seurakunnassaan sekä työ- ja elinympäristössään.
Armollisuus ja totuus
Tahdomme olla ystävällisiä ja sydämellisiä ajatellessamme toisia ja puhuessamme heistä,
riippumatta siitä, ovatko he kanssamme samaa mieltä. Samalla kerromme selkeästi, mitä me
uskomme ja miksi uskomme.
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Yhteys ja erilaisuus
Haluamme tehdä yhteistyötä avoimesti ja vastuullisesti kaikkien niiden kanssa, jotka pitävät
kiinni näistä arvoista. Samalla hyväksymme seurakuntien erityispiirteet, erilaiset
johtamistavat sekä kirkkokunnalliset painotukset ja kunnioitamme niitä.
Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää edellä mainittuja arvoja niin, että seurakunnat ja
yhteisöt uudistuvat ja vahvistuvat. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kannattaa
kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen verkostoitumista, kehittämistä ja uudistumista niin,
että niiden työntekijät saavat tukea omaan tehtäväänsä ja seurakuntalaiset kasvavat seurakunnan
täysivaltaisiksi, vastuuta kantaviksi jäseniksi työntekijöiden rinnalle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia, perhetapahtumia sekä koulutus-,
kurssi-, kokous-, keskustelu-, neuvonta-ja muuta sen tapaista toimintaa. Yhdistys harjoittaa
alaansa liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa. Toiminta on voittoa tavoittelematonta ja
yhdistyksen tapahtumat ja toiminta järjestetään pääosin vapaaehtoistyönä. Toimintaa voi olla
yhteistyössä eri kristillisten seurakuntien, uskonnollisten yhdyskuntien ja järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen arvot
ja tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous. Kannattavaksi jäseneksi voi hakea
kirjallisella pyynnöllä. Kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
H: / / H
"M ? i | pusa». S

4

1

Varsinainen jäsen hyväksyy New Wine Finland yhdistyksen arvot ja elää niiden mukaan sekä
osallistuu yhdistyksen kokouksiin ja New Wine työhön. Varsinaiset jäsenet johtavat New Wine työtä Suomessa. Kun varsinainen jäsen ei ole mukana yhdistyksen työskentelyssä yhden vuoden
aikana (tarkistuspiste=vuosikokous), voi hallitus erottaa varsinaisen jäsenen.
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Kannatusjäseniä ovat ne, jotka maksavat jäsenmaksun. Kannatusjäseniksi voivat liittyä henkilöt
ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät edellä esitetyt arvot ja elävät niiden mukaan.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella haittaa yhdistyksen toimintaa tai vahingoittaa sen mainetta
tai kahtena peräkkäisenä vuotena jättää suorittamatta jäsen- tai kannatusmaksunsa.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä ei peritä liittymismaksua. Jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6
muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimielimet ja -henkilöt.
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 mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kukin yksin.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.10.-30.9. välinen aika.
8. Yhdistyksen kokoukset
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen. Kokouksessa varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
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Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksessa varsinaisella jäsenellä on puhe-ja äänioikeus. Kannatusjäsenillä on
puheoikeus.
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
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Hallituksen on kutsuttava muut yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patenttija rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
allekirjoitusta.
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