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SÄÄNNÖT  2010 

1 § Yhdistyksen nimi 

 
Yhdistyksen nimi on Leppävirran Pursiseura ry. ja sen kotipaikka on Leppävirta. Yhdistyksen virallisena kielenä 
on Suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 

2 § Seuran tarkoitus 

 
Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta 

toimeenpanemalla koulutustilaisuuksia merenkulussa sekä veneiden-, moottoreiden- ja varusteiden 

tuntemuksessa ja hoidossa. Seura toimeenpanee myös kilpailu- harjoitus- ja valmennustilaisuuksia sekä 

harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja valistustoimintaa. 

3 § Seuran jäsenet 

 
Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, juniorijäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. 

4 § Jäseneksi ottaminen 

 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi ja juniori- ja perhejäseneksi ottaa hallitus vahvistamaansa menettelytapaa 

noudattaen. Juniorijäsen muuttuu varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden lopussa jonka aikana hän täyttää 18 

vuotta, mikäli hän haluaa edelleen kuulua jäsenenä seuraan. Seuran hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta jatkaa 

juniorijäsenyyttä. 

Perhejäseneksi voi liittyä seuran varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso. 

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat 

yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. 

Kunniajäseneksi voi seura hallituksen esityksestä vuosikokouksessaan kutsua seuran tarkoitusperiä erityisesti 
edistäneitä henkilöitä. 

Em. saavutetut jäsenoikeudet säilyvät niin kauan kunnes jäsen eroaa tai näiden sääntöjen 5§ mukaisesti erotetaan 

seurasta. 

5 § Jäsenen erottaminen 

 
Jäsen erotetaan seurasta, jos hän rikkoo seuran sääntöjä, mainetta tai hyviä tapoja tai hän väärinkäyttää seuran 

lippua. Erottaminen tapahtuu seuran kokouksessa. Erottamiseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä. Vuosimaksunsa 

maksamatta jättäneen toteaa hallitus erotetuksi, mutta näin erotettu voi päästä jäseneksi uudelleen 4 §:ssä 

mainitulla tavalla. 

6 § Jäsenmaksut 

 
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. 

Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. 

7 § Jaostot ja alajaostot ja niiden erikoissäännöt 

 
Seuran keskuudessa voidaan perustaa epäitsenäisiä jaostoja herättämään ja ylläpitämään harrastusta ja seuran 

tarkoitusperien edistämistä erikoishaaroissa. Samoin voidaan perustaa epäitsenäisiä alaosastoja. 

Jaostot ja alaosastot toimivat seuran hallituksen ohjeiden mukaisesti. 
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8 § Seurahallitus ja toimihenkilöstö 

 
Seuran asioita ja taloutta hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

seuran 7 §:n mukaan perustettujen jaostojen puheenjohtajat, kuitenkin enintään kuusi (6) sekä neljä (4) muuta 

jäsentä. 

Hallituksen jaostojen puheenjohtajat valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Puheenjohtajat ja 

muut jäsenet valitaan samassa kokouksessa kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi siten, että puolet jäsenistä 

on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvalla. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä haluaa. 

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajaa tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on 

saapuvilla. 

Hallitus valitsee seuralle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Näiden lisäksi hallitus 

voi asettaa toimikuntia hoitamaan seuran toiminnan kannalta tarpeellisia erikoistehtäviä. 

9 § Seuran nimen kirjoittaminen 

 
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen määräämä 

toimihenkilö. 

10 § Toimintakausi 

 
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös yhdessä toimintakertomuksen kanssa on annettava 

toimintavuotta seuraavan helmikuun aikana tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tarkastuksesta on annettava 

vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto, joka on annettava hallitukselle hyvissä ajoin ennen 

vuosikokousta. 

11 § Seuran kokoukset ja niiden kokoon kutsuminen 

 
Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa vuosikokous ja marras- joulukuussa 

syyskokous. 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun vähintään 1/10 seuran 

jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. 

 

Hallitus kutsuu koolle kokoukset vähintään viikkoa ennen määräaikaa ilmoittaen siitä seuran kotisivulla ja 

sähköpostilla tai kirjallisesti jäsenille lähetetyllä kutsulla. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys 

sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tai kiinteistöjen ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä, on 

tästä kokouskutsussa mainittava. 

12 § Vuosikokous 

 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niiden johdosta antama 

lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

5. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 
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13 § Syyskokous 

 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

 

1. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

3. Määrätään jäseniltä seuraavana vuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja niiden suorittamisen 

ajankohta sekä päätetään liittymismaksun suuruudesta. 

4. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. 

5. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa sekä 

vara-puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa. 

6. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

7. Valitaan hallituksen jaostojen puheenjohtajajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle. 

9. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

14 § Äänestys kokouksissa 

 
Puhe- ja äänivalta kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä seuran jäsenellä, muilla jäsenillä on 

puhevalta. 

Seuran ja hallituksen kokouksissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan voittaa 

kokouksen puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa ratkaisee arpa. 

15 § Hallituksen antamat ohjeet ja määräykset 

 
Hallituksella on oikeus antaa näiden sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja määräyksiä kunnia- ja ansiomerkkien 

käytöstä, lippu- ja venemerkkien käytöstä, veneiden tarkastamisesta, veneluettelon pitämisestä, yms. asioista, 

joiden ohjaamista hallitus pitää tarpeellisena. 

16 § Sääntöjen muuttaminen 

 
Sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa, vähintään 

kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa ja päätöksen pätevyyteen vaaditaan kummassakin 2/3 annetuista 

äänistä. 

17 § Seuran omaisuuden käyttö seuran purkautuessa 

 
Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jäänyt omaisuus jätettävä seuran kokouksen päätöksen mukaan jollekin 

toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle seuran tarkoitusperien toteuttamista edistäviin tarkoituksiin 

käytettäväksi. 

18 § 

Muilta osin noudatetaan seuran toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 


