RISTIINAN PURSISEURA RY

SÄÄNNÖT

1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

2§

Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kieli on suomi.

3§

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja
vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön
harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja. Yhdistys voi hankkia omistukseensa tai
hallintaansa jäsentensä veneitä varten venesataman sekä ylläpitää sitä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta.

4§

Yhdistyksen tunnus
Yhdistyksen lippuna käytetään valtioneuvoston vahvistamaa lippua ja seuran
vahvistamaa seuramerkkiä.

5§

Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat:
1. Vuosijäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymisja vuosimaksun.
2. Vakinaiset jäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän
liittymismaksun ja kertakaikkisena jäsenmaksuna silloisen viisitoistakertaisen
vuosimaksun.
3. Perhejäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymisja vuosimaksun.
4. Kunniajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat.
5. Juniorijäsenet, jotka eivät ole täyttäneet 26 vuotta ja jotka ovat suorittaneet
yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymis- ja vuosimaksun. Juniorijäsen
siirtyy oman suostumuksensa mukaisesti vuosijäseneksi sitä vuotta seuraavan
vuoden alusta, jona hän täyttää 26 vuotta.
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6. Kannattajajäsenet, jotka suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna
kaksikymmentäkertaisen vuosimaksun tai vuosittain kymmenen vuoden aikana
vuosikokouksen määräämän kaksinkertaisen vuosijäsenmaksun.
6§

Jäseneksi ottaminen
Vuosi-, vakinaiset, perhe- ja juniorijäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen
hakemuksen ja siihen liittyvän suosituksen perusteella.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous kutsua toimintaansa ansiokkaasti
edistäneitä henkilöitä.
Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja henkilöitä, jotka
haluavat kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.

7§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen
kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty.
Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä,
esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti tai laiminlyö jäsenmaksunsa
maksamisen vuosikokouksen määräämänä aikana.
Erottamispäätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti asianomaiselle. Tästä päätöksestä
on asianomaisella valitusoikeus yhdistyksen vuosikokoukselle ja valituskirjelmä on
toimitettava hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

8§

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu
vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja eli kommodori, varapuheenjohtaja eli
varakommodori sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä.
Hallitus valitsee, mikäli mahdollista, keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen
puheenjohtajista, on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta
tarvittaessa tai silloin, kun joku hallituksen jäsen sitä haluaa jotain määrättyä asiaa
varten.
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Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen jäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain puolet jäsenistä on
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuorot arvalla.
9§

Yhdistyksen jaostot
Yhdistyksen vuosikokous valitsee harkintansa mukaan yhdistykselle jaostoja.
Jaostojen puheenjohtajat ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen työskentelyyn
puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

10 §

Nimen kirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä tai hallituksen jäsen hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

11 §

Toimikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa 1. päivänä marraskuuta ja päättyy 31. päivänä
lokakuuta.
Tilit tulee jättää toiminnantarkastajille joulukuun 20. päivään mennessä ja heidän
tulee antaa tarkastuskertomuksensa tammikuun 15. päivään mennessä.

12 §

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen
kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään
kymmenesosa jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
nettisivuilla, sähköpostilla tai kirjeitse. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi
yhdistyslain 23 §:n mukainen asia, on tästä kokouskutsussa mainittava.
Yhdistyksen kokouksen avaa kommodori tai varakommodori tai jos näillä on este,
joku hallituksen jäsen.

13 §

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
1.

Suoritetaan kokouksen avaus.

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
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14 §

4.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

5.

Esitetään hallituksen toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta ja
päätetään sen hyväksymisestä.

6.

Esitellään kuluneen toimintavuoden tilit sekä toiminnantarkastajien
lausunto.

7.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.

8.

Esitellään hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima
toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä.

9.

Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.

10.

Esitellään kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio ja päätetään sen
hyväksymisestä.

11.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisen
tilalle.

12.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

13.

Päätetään jaostojen määrä ja jäsenet.

14.

Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

15.

Valitaan edustajat Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton kokouksiin.

16.

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §

Äänestykset ja vaalit
Puhe- ja äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksissa vuosi-, vakinaiset-, perhe- ja
kunniajäsenet sekä kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet juniorijäsenet.
Kannattajajäsenillä ja alle 18-vuotiailla juniorijäsenillä on kokouksissa puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat
yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi niissä tapauksissa, joista näissä
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säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja yhtyy paitsi vaaleissa, jonka arpa ratkaisee.
16 §

Veneluettelot
Yhdistyksen veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain
suoritetussa tarkastuksessa on siihen hyväksytty. Tästä annetaan veneen omistajalle
katsastustodistus kuluvaksi purjehduskaudeksi. Ainoastaan veneluetteloon merkityllä
veneellä on oikeus käyttää yhdistyksen lippua.

17 §

Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään ¾ kannatus
annetuista äänistä tullakseen voimaan.

18 §

Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta tehtävä päätös on käsiteltävä kahdessa, vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja päätös on tehtävä vähintään 4/5
enemmistöllä annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

19 §

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka
viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä
näiden sääntöjen 3 § mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseen.

20 §

Muut säännökset
Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Sääntömuutos on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä 04.02.2015

