LUONNOS, 1. käsittely 7.6.2021 kevätkokouksessa
HAUKIPUTAAN VENEILIJÄT Ry:n SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Haukiputaan Veneilijät ry., josta käytetään lyhennettä HPV ja sen kotipaikka on Oulu.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on:
• ylläpitää harrastusta purjehdusurheiluun, retki- ja matkaveneilyyn sekä merenkulkuun
• kehittää ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja purjehduksessa, merenkulussa ja merimiestaidoissa
• herättää ja ylläpitää jäsentensä keskuudessa hyvää yhteishenkeä ja oikeaa vesillä liikkujan mieltä
• toimia vesillä liikkumisen turvallisuuden, puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• toimeenpanee purje- ja moottoriveneiden katsastustoimintaa;
• pitää yllä yhdistykseen katsastettujen veneiden luetteloa;
• julkaisee määräyksiä ja ohjeita alusten tarkastuksesta sekä lipun ja venemerkkien käyttämisestä;
• järjestää tietopuolisia ja käytännöllisiä luento-, harjoitus- ja neuvontatilaisuuksia
• järjestää tilaisuuksia yhteiseen ajanviettoon
• voi hankkia omistukseensa tai hallintaansa jäsentensä veneitä varten venesatamia,
rantautumisalueita, kiinteistöjä, kalustoa ja irtaimistoa sekä ylläpitää näitä
• voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena
3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenten
hyväksymisen yhdistyksen jäseneksi tekee hallitus hakemukseen perustuen.
Yhdistyksen jäsenyys perustuu perhejäsenyyteen käsittäen nimetyn jäsenen lisäksi avio-/avopuolison sekä
samassa ruokakunnassa asuvat alaikäiset lapset.
Jäsenluokat ovat:
• Varsinainen jäsen
o Kaikki jäsenoikeudet:
▪ Äänioikeus, oikeus käyttää seuran majaa ym. fasiliteetteja sekä järjestää
tapahtumia seuran nimissä hallituksen suostumuksella.
• Kunniajäsen
o Kaikki jäsenoikeudet:
▪ Äänioikeus, oikeus käyttää seuran majaa ym. fasiliteetteja sekä järjestää
tapahtumia seuran nimissä hallituksen suostumuksella.
• Kannattajajäsen
o Ei varsinaisia jäsenoikeuksia.
o Saa osallistua seuran vuosikokouksiin ilman äänivaltaa.

4. Jäsenen erottaminen tai eroaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen
vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Tällöin on jäsenen kuitenkin
suoritettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta.
5. Jäsenmaksu
Jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja (kommodori),
varapuheenjohtaja (varakommodori) ja kolme – viisi (3 – 5) muuta varsinaista jäsentä sekä nolla – viisi (0 –
5) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen järjestäytymiskokous
pidetään kuukauden sisällä vuosikokouksesta. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 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.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin.
8. Tili- ja toimintakausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilejä tarkastamaan valitaan vuosittain
yhdistyksen vuosikokouksessa toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on
annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään käsiteltävän tilikauden jälkeiseen vuosikokoukseen
mennessä.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen vuosikokous
pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- helmikuussa. Yhdistyksen kokouksissa
jokaisella perhejäsenyydellä sekä kunniajäsenellä on yksi ääni, kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.
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.
Äänestys- ja vaalijärjestelyistä päättää hallitus ja niistä ilmoitetaan kokouskutsussa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
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 toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta samoin kuin yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa
vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa ja on esityksen tullakseen hyväksytyksi saatava
kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.
13. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava jollekin tunnetulle ja hyväksyttävin periaattein
toimivalle suomalaiselle oikeuskelpoiselle yhdistykselle käytettäväksi purjehdusta tai muuta veneurheilua
edistävään tarkoitukseen. Varojen luovutuksesta ja niiden käyttötarkoituksesta päättää yhdistyksen
purkamiskokous.
14. Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä
Erinäisiä säännöksiä
15. Hallituksella on oikeus myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä
16. Hallituksella on oikeus antaa määräyksiä, ohjesääntöjä ja ohjeita yhdistyksen toimintaan liittyvissä
asioissa.

