Vaskilahden Venekerho ry
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vaskilahden Venekerho ry - Kopparvikens Båtklubb rf ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää venesatamaa, edistää ja tukea jäsenten veneilytoimintaa, retki- ja
matkapurjehdusta, merenkulkutietoja ja -taitoja sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää jäseniään varten venesatamaa ja siihen liittyvää
telakkatoimintaa sekä voi opastaa ja kouluttaa jäseniään merenkulun, veneiden ja moottoreiden sekä niiden
varusteiden tuntemuksessa ja hoidossa kuten myös välittää jäsenilleen veneilyssä tarvittavia lippuja, viirejä ja
muita apuvälineitä. Yhdistys voi myös järjestää jäsenilleen maksullista koulutusta, arpajaisia ja muuta
pienimuotoista varainhankintaa.
Yhdistys on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) jäsen ja hoitaa jäsentensä veneiden kuntoisuuskatsastukset
yhteistyössä SPV:n kanssa.
Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden purjehduksen alalla toimivien järjestöjen kanssa.
3. Kieli
Yhdistyksen kieli on suomi.
4. Tunnus
Yhdistyksen tunnus on Suomen lipusta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu ja viranomaisten vahvistama erikoislippu
huvialuksia varten.
5. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan kerholle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella ottaa jokainen, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistys ylläpitää jäsenistä rekisteriä ja ilmoittaa yksityiskohdista rekisteriselosteessa.
Jäsenet ovat kunniajäseniä, vuosijäseniä ja juniorijäseniä. Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan kutsua
henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa ja jota yhdistyksen hallitus sellaiseksi esittää.
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava hallitukselle. Tällaisen jäsenen on kuitenkin
suoritettava eroamishetkeen mennessä laskutetut maksut.
Jäsen, joka ei ole maksanut hänelle kohdistuvia maksuja eräpäivänä, eikä ole esittänyt pätevää syytä
laiminlyönnille, voi menettää laituri- tai telakkapaikkansa kyseiseltä tai seuraavalta kaudelta. Jos tällainen toistuu,
voidaan henkilö erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä.
Jäsenen, joka muulla tavalla rikkoo yhdistyksen sääntöjä, käytäntöjä tai hyviä tapoja, voi hallitus myös erottaa
yhdistyksestä. Jäsen, joka on tyytymätön hallituksen ratkaisuun tällaisessa asiassa, voi viedä asian yhdistyksen
seuraavan kokouksen tutkittavaksi, kun ilmoittaa asiasta kirjallisesti hallitukselle yhden kuukauden kuluessa
tiedon saamisesta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
6. Maksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Juniorijäsenen liittymismaksu ja jäsenmaksu eivät saa ylittää puolta vuosijäsenen vastaavista maksuista.
Juniorijäsen siirtyy vuosijäseneksi sen toimintavuoden alkaessa, jona hän täyttää 19 vuotta. Kunniajäsen on
vapautettu jäsenmaksusta.
7. Laituri- ja telakkatoiminta
Hallitus jakaa jäsenille laituri- ja telakkapaikat ja laskuttaa niistä yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyjen
periaatteiden mukaan niin, että yhdistyksen kulut saadaan katetuiksi. Hallitus hinnoittelee kerhon kautta myytävät
liput ja muut veneisiin tarvittavat tuotteet sekä mahdolliset yhdistyksen retkien ja muiden tilaisuuksien
osanottomaksut ja järjestää myynnin.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
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8. Hallitus
Toimintaa johtaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut
kommodori ja varakommodori sekä kuusi muuta kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Vuosittain on
näistä kolmeksi vuodeksi valituista jäsenistä kaksi kauimmin hallituksessa ollutta erovuorossa.
Lisäksi valitaan hallitukselle vuodeksi kerrallaan kaksi varajäsentä.
Juniorijäsentä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen.
Hallitus valitsee sihteerin sekä nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu kommodorin tai
varakommodorin kutsusta, tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kommodori tai varakommodori sekä neljä hallituksen jäsentä on paikalla.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta,
vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Edustaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen varsinaisen hallitusjäsenen
kanssa.
10. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilit yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa on annettava viimeistään 28. päivänä helmikuuta
toiminnantarkastajille. Näiden on annettava tarkastuksesta kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään 14 päivää
ennen vuosikokousta.
11. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi: vuosikokous maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa
yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu hallitus koolle kirjeitse, joka on lähetettävä postitse tai sähköpostitse viimeistään
kahta viikkoa ennen kokousta jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kunnia- ja vuosijäsenillä sekä 15 vuotta täyttäneillä juniorijäsenillä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta,
vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan umpilipuin, jos vähintään yksi kokouksen osanottaja sitä pyytää.
Valtakirjalla ei voi äänestää.
12. Vuosikokous
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 vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Näiden lisäksi vuosikokous käsittelee kysymykset, jotka on neljätoista päivää aikaisemmin hallitukselta kirjallisesti
pyydetty käsiteltäväksi kokouksessa.
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä sama päätös kahdessa, vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (¾ )
kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
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=========
Tätä tietoa ei lähetetä yhdistysrekisteriin, mutta lisätään kyllä omiin sääntöihin:
Yhdistysrekisteri on hyväksynyt nämä säännöt xx.xx.2018.
Edelliset säännöt on hyväksytty noin vuonna 2006.
Hyväksytty ensimmäisen kerran 21.3.2018

