Soukan Venekerho ry:n säännöt
Nimi, kotipaikka, tarkoitus, kieli ja tunnukset
1§
Yhdistyksen nimi on Soukan Venekerho r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja
taitoja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää kursseja, erilaisia käytännön harjoituksia ja kilpailuja
- harjoittaa venesatama- ja telakkatoimintaa yhdistyksen venerekisteriin merkityille veneille
- suojelee veneitä ja satama-aluetta järjestämällä vartioinnin
- voi vuokrata ja omistaa kiinteistöjä, rakennuksia ja rakennelmia, jotka liittyvät veneilytoimintaan
Toiminnan tukemiseksi yhdistys
- voi harjoittaa poltto- ja voiteluaineiden sekä muiden veneilytoimintaan liittyvien aineiden ja
tarvikkeiden myyntiä jäsenille ja heidän vierailleen ja ylläpitää veneilyjätteiden keräilypistettä
- voi harjoittaa kioskitoimintaa ja antaa kerhotilojaan tilapäisesti ulkopuolisten käyttöön korvausta
vastaan
- voi toimia muuten samantapaisesti toimintansa tukemiseksi
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän edun hankkiminen siihen osallisille.
3§
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
4§
Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat yhdistyksen lippu ja viirit.
Jäseneksi liittyminen
5§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun hakemuksen perusteella ottaa sopivaksi
todettu henkilö.
Jäsenhakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa ja hyväksymiseen vaaditaan enemmistön päätös.
Jäsenet ja jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
6§
Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, juniorijäseniä, perhejäseniä ja seniorijäseniä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua kokouksessaan henkilön, joka on erittäin huomattavasti ansioitunut
toimimalla yhdistyksen hyväksi ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää
kolmea neljännestä äänestyksessä annetuista äänistä.
Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 15-vuotias henkilö.

Mikäli juniorijäsen ei siirry suostumuksensa mukaisesti hallituksen päätöksellä perhejäseneksi tai
liittymismaksun maksamalla ja hallituksen päätöksellä varsinaiseksi jäseneksi viimeistään sinä
toimintavuonna, jonka aikana hän täyttää 20 vuotta, hänen tulee erota yhdistyksestä tai hallitus voi erottaa
hänet yhdistyksestä.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva puoliso ja 15 vuotta
täyttäneet lapset. Perhejäsenen perustaessa oman talouden hänen tulee liittyä vuoden kuluessa
varsinaiseksi jäseneksi tai hänen on erottava yhdistyksestä tai hallitus voi erottaa hänet yhdistyksestä.
Seniorijäseneksi voidaan hyväksyä 70 täyttänyt varsinainen jäsen, joka luopuu pysyvästi oikeudestaan
venepaikkaan.
Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen oikeuttaa
- vapautuvan venepaikan saamiseen
- veneen rekisteröintiin yhdistyksen venerekisteriin
Jäsenet ovat velvollisia noudattamaan
- yhdistyksen sääntöjä
- yhdistyksen ohjesääntöjä
Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.
Venerekisteriin merkityt veneet on katsastettava ja niistä on maksettava rekisterimaksu ja
katsastusmaksu. Venerekisteriin merkityillä veneillä on oikeus käyttää yhdistyksen tunnuksia.
Venepaikan saaneet ovat velvolliset maksamaan venepaikkamaksun ja satamamaksun sekä osallistumaan
vartiointiin. Hallituksen jäsenet ja kunniajäsenet eivät ole vartiointivelvollisia. Hallitus voi vapauttaa
vartioinnista myös muita yhdistyksen hyväksi merkittävästi työskenteleviä henkilöitä kuten esimerkiksi
katsastusmiehet ja saari-isännät tai korkean iän saavuttaneita henkilöitä. Vartioinnin laiminlyöneet ovat
velvolliset maksamaan vartiosakon.
Maksujen suuruus
Vuosikokous määrää liittymis-, jäsen-, ja veneisiin liittyvien maksujen suuruuden. Vuosikokous voi määrätä
myös sellaisen maksun perimisestä, jolla määrättyyn toimintaan osallistuvilta peritään tästä toiminnasta
aiheutuvat kustannukset.
Perhejäsenen ja juniorijäsenen liittymismaksu ja jäsenmaksu voivat olla enintään puolet varsinaisen
jäsenen vastaavista maksuista. Seniorijäsenen jäsenmaksu on samansuuruinen kuin perhejäsenellä.
Yhdistyksestä eroaminen
7§
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai kommodorille
taikka suullisesti tehtävä ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Tällaisen jäsenen on kuitenkin
suoritettava eroamisvuotena tai eroamisvuodelta maksettaviksi erääntyneet maksut.
Hallitus on oikeutettu erottamaan ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenille määrättyjä maksuja
määräaikaan mennessä tai jotka ovat laiminlyöneet heille määrätyn vartiovuoron ja siitä mahdollisesti
määrätyn vartiosakon suorittamisen tai jotka ovat jättäneet veneensä katsastamatta hallituksen
määräämään ajankohtaan mennessä. Erotetut jäsenet menettävät välittömästi venepaikkansa ja heidän
veneensä poistetaan venerekisteristä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on heille varattava tilaisuus
selityksen antamiseen. Erottamisesta näillä perusteilla ei voi valittaa.
Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tahi kunniaa tai hyviä tapoja vastaan, hallitus voi erottaa
yhdistyksestä. Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava viikon kuluessa päätöksen tekemisestä
kirjatulla kirjeellä. Tällä tavoin erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen

tutkittavaksi, jos hän esittää tästä vaatimuksen yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon
saatuaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka tällöin viipymättä kutsuu yhdistyksen koolle.
Kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseksi vähintään kolme neljännestä äänestyksessä
annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.
Hallitus
8§
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana kommodori ja kuusi jäsentä ja näille
kolme yleisvarajäsentä.
Kommodori valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan
vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kaksi heistä eroaa. Sama henkilö voi
toimia kommodorina enintään viisi vuotta peräkkäin.
Hallituksen varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus päättää, missä järjestyksessä varajäsenet
kutsutaan hallituksen kokouksiin.
Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarpeelliset
toimihenkilöt.
Hallitus päättää merkittävien palvelusopimusten ja palvelukseen otettujen henkilöiden työsuhteiden
ehdoista.
9§
Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta ja on
päätösvaltainen kun saapuvilla on vähintään neljä hallituksen jäsentä, joista yksi on kommodori tai
varakommodori.
Kommodorin ollessa estyneenä toimii varakommodori hänen sijaisenaan
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko kommodori yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi
valtuuttaa valtakirjalla henkilön suorittamaan erityistehtäviä.
Ohjesäännöt, jaostot ja toimikunnat
10§
Hallitus voi vahvistaa jäsenyyttä, vartiointia, katsastusta, satamatoimintaa, venepaikkojen jakoa, saaren
käyttöä ja muuta toimintaa koskevia ohjesääntöjä
Hallitus voi perustaa alaisuudessaan toimivia epäitsenäisiä jaostoja ja toimikuntia edistämään yhdistyksen
tarkoitusperien toteutumista. Hallitus määrittelee niiden tehtävät ja toiminnan.
Toimintavuosi
11§
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa marraskuun 1. päivänä ja jatkuu seuraavan vuoden lokakuun 31.
päivään. Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kuukausi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuksestaan vuosikokoukselle
lausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään viikko ennen vuosikokousta.
Yhdistyksen kokoukset
12§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokouksen hallitus kutsuu koolle jäsenille lähetettävällä kirjeellä. Kutsu vuosikokoukseen
postitetaan viimeistään kaksi viikkoa ja kutsu ylimääräiseen kokoukseen viimeistään viikko ennen kokousta.

Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen
purkamisesta tai kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa
mainittava.
Yhdistyksen kokouksen avaa ja sitä johtaa kommodori tai varakommodori tai, jos näillä on este, joku muu
hallituksen jäsen, vuosikokouksessa kuitenkin kokouksen valitsema puheenjohtaja.
13§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta toimintavuodelta
4. Tilintarkastajain lausunto sekä kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle
5. Hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
ehdotus maksujen suuruudesta
6. Hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja toimihenkilöille maksettavat palkkiot.
7. Kommodorin vaali
8. Hallituksen täydennysvaali
9. Tilintarkastusyhteisön tai kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
10. Kysymykset, jotka joku jäsen vähintään kymmenen päivää aikaisemmin hallitukselle toimitetulla
kirjallisella esityksellä on pyytänyt ottamaan kokouksen ohjelmaan
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
Äänioikeus
14§
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kunniajäsenillä ja varsinaisilla jäsenillä. Muilla jäsenillä on
puheoikeus. Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee äänten
yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se
mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla.
Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli niin vaaditaan. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
15§
Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös
kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätöksen pätevyyteen
vaaditaan vähintään kolme neljännestä äänestyksessä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.
Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus jätettävä jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle
yhdistykselle käytettäväksi veneilyä edistäviin tarkoituksiin.
16§
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

