
VOIMASSAOLEVAT	SÄÄNNÖT MUUTOSESITYS	SÄÄNTÖIHIN	/	hallitus	1.9.2016
kohta kohta

1	§ YHDISTYKSEN	NIMI	JA	KOTIPAIKKA 1	§ YHDISTYKSEN	NIMI	JA	KOTIPAIKKA
Korpilahden	Veneseura	ry,	Korpilahti	Yhdistyksen	kieli	
Suomi

Yhdistyksen nimi on 	Korpilahden	Veneseura	ry	 ja sen 
kotipaikka on 	Korpilahti	Yhdistyksen	kieli	Suomi

2	§ YHDISTYKSEN	TARKOITUS 2	§ YHDISTYKSEN	TARKOITUS
Yhdistyksen	tarkoituksena	on	kehittää	ja	edistää	
alueensa	veneilyä,	sekä	jäsentensä	venetuntemusta	ja	
vesillä	liikkumisen	tietoja	ja	taitoja	toimeenpanemalla	
kursseja	ja	käytännön	harjoituksia	sekä	järjestämällä	
kilpailuja.	

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää alueensa 
veneilyä, sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä 
liikkumisen tietoja ja taitoja. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee  kursseja ja 
käytännön harjoituksia sekä kilpailuja. 

3	§ JÄSENEKSI	OTTAMINEN 3	§ JÄSENEKSI	OTTAMINEN
Yhdistyksen	varsinaiseksi	jäseneksi	voi	yhdistyksen	
hallitus	hyväksyä	henkilön	kirjallisen	hakemuksen	
perusteella.

Yhdistyksen	varsinaiseksi	jäseneksi	voi	liittyä jokainen, 
jonka 	yhdistyksen	hallitus	hyväksyy 	henkilön	kirjallisen	
hakemuksen	perusteella

Kunniajäseneksi	voidaan	hallituksen	esityksestä	
vuosikokouksen	päätöksellä	kutsua	henkilöitä,	jotka	ovat	
erittäin	huomattavalla	tavalla	edistäneet	yhdistyksen	
toimintaa

ei	muutoksia

Kannatusjäseneksi	voi	yhdistyksen	hallitus	hyväksyä	
henkilöitä	tai	oikeuskelpoisia	yhteisöjä,	jotka	tukevat	
yhdistyksen	toimintaa	suorittamalla	vuotuisen	tai	
kertakaikkisen	kannatusjäsenmaksun.

ei	muutoksia

Kaksoisjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 
henkilön, joka on hyväksytty muuhun purjehdus- tai 
veneseuraan. Kaksoisjäsenellä on samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.
Perhejäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 
henkilön, joka kuuluu yhdistyksen jäsenen perheeseen. 
Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 
varsinaisilla jäsenillä.

4	§ JÄSENEN	EROAMINEN 4	§ JÄSENEN	EROAMINEN
Jäsen,	joka	haluaa	erota	yhdistyksestä,	tehköön	siitä	
kirjallisen	ilmoituksen	yhdistyksen	hallitukselle	tai	sen	
puheenjohtajalle	tai	ilmoittakoon	siitä	yhdistyksen	
kokoukselle	pöytäkirjaan	merkitsemistä	varten.	Ero	
katsotaan	tapahtuneeksi	heti,	kun	ilmoitus	on	tehty,	
mutta	eroava	jäsen	on	velvollinen	suorittamaan	
maksunsa	ja	velvoitteensa	yhdistykselle	toimintavuoden	
loppuun	asti.

ei	muutoksia

Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta käyttää aluksessaan 
yhdistyksen lippua, sen viiriä tai muita yhdistyksen 
tunnuksia. Eronneen jäsenen tulee luovuttaa takaisin 
hänelle annettu yhdistyksen omaisuus tai tarvikkeet.

5	§ JÄSENEN	EROTTAMINEN 5	§ JÄSENEN	EROTTAMINEN
Hallitus	erottaa	jäsenen,	joka	laiminlyö	jäsenmaksunsa	
suorittamisen,	toimii	yhdistyksen	sääntöjen	vastaisesti	
tai	esiintyy	hyvien	tapojen	tai	urheiluhengen	vastaisesti.

Hallitus	erottaa	jäsenen,	joka	laiminlyö	jäsenmaksunsa	
suorittamisen,	toimii	yhdistyksen	sääntöjen	vastaisesti	
tai	esiintyy	hyvien	tapojen	tai	veneilyhengen 	vastaisesti.

6	§ JÄSENMAKSUT 6	§ JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta	jäseniltä	kannettavien	liittymis-	ja	
jäsenmaksujen	sekä	kannatusjäsenmaksujen	
suuruudesta	päättää	vuosikokous.	

Yhdistyksen jäseniltä 		kannettavien	liittymis-	ja	
jäsenmaksujen	sekä	kannatusjäsenmaksujen	
suuruudesta	päättää	vuosikokous	erikseen kunkin 
jäsenryhmän kohdalla.
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9	§ TOIMINTAKAUSI 9	§ TOIMINTAKAUSI
Yhdistyksen	toiminta-	ja	tilikausi	on	kalenterivuosi. ei	muutoksia
Tilit	on	yhdessä	toimintakertomuksen	kanssa	annettava	
tilintarkastaille	viimeistään	helmikuun	loppuun	
mennessä.	Tarkastuksesta	on	annettava	
vuosikokoukselle	kirjallinen	lausunto,	joka	on	jätettävä	
hallitukselle	hyvissä	ajoin	ennen	vuosikokousta

Tilit	on	yhdessä	toimintakertomuksen	kanssa	annettava	
toiminnantarkastajille 	viimeistään	helmikuun	loppuun	
mennessä.	Tarkastuksesta	on	annettava	
vuosikokoukselle	kirjallinen	lausunto,	joka	on	jätettävä	
hallitukselle	hyvissä	ajoin	ennen	vuosikokousta

10	§ NIMEN	KIRJOITUS 10	§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen	nimen	kirjoittaa	puheenjohtaja	tai	
varapuheenjohtaja	jompikumpi	yhdessä	jonkun	
hallituksen	jäsenen	tai	hallituksen	siihen	määräämän	
toimihenkilön	kanssa.	

ei	muutoksia

11	§ YHDISTYKSEN	KOKOUKSET 11	§ YHDISTYKSEN	KOKOUKSET
Yhdistyksen	varsinaisia	kokouksia	pidetään	vuosittain	
yksi.

ei	muutoksia

Vuosikokous	pidetään	maaliskuun	loppuun	mennessä.	
Ylimääräisiä	kokouksia	pidetään	silloin,	kun	hallitus	
katsoo	sen	tarpeelliseksi	tai	silloin,	kun	vähintään	
kymmenen	(10)	jäsentä	tai	1/10	yhdistyksen	
ääniokeutetuista	jäsenistä	sitä	kirjallisesti	anoo	jotain	
tiettyä	asiaa	varten

ei	muutoksia

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen 
tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana.

12	§ KOKOUKSEN	KOOLLEKUTSUMINEN 12	§ KOKOUKSEN	KOOLLEKUTSUMINEN
Kutsu	varsinaiseen	kokoukseen	ja	ylimääräisiin	
kokouksiin	annetaan	jäsenille	tiedoksi	vähintään	
kymmenen	(10)	päivää	ennen	kokousta-	sanomalehti-
ilmoituksella	seuran	varsinaisen	kokouksen	määräämässä	
lehdessä	tai
-	kirjallisena	ilmoituksena	seuran	jäsenille,	jolloin	seuran	
jäsentiedotteessa	julkaistu	kutsu	katsotaan	kirjalliseksi	
ilmoitukseksi

Kutsu	varsinaiseen	kokoukseen	ja	ylimääräisiin	
kokouksiin	annetaan	jäsenille	tiedoksi	vähintään	
kymmenen	(10)	päivää	ennen	kokousta	jäsenille 
postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse

13	§ VUOSIKOKOUKSEN	TYÖJÄRJESTYS 13	§ VUOSIKOKOUKSEN	TYÖJÄRJESTYS
2.     Esitetään	hallituksen	laatima	vuosikertomus	tileineen	
sekä	tilintarkastajien	kausunto	sekä	päätetään	
tilinpäätöksen	vahvistamisesta.

2.	Esitetään	hallituksen	laatima	vuosikertomus	tileineen	
sekä	toiminnantarkastajien 		lausunto	sekä	päätetään	
tilinpäätöksen	vahvistamisesta

9.     Valitaan	kaksi	tilintarkastajaa	ja	heidän	varamiehensä	
tarkastamaan	toimintakauden	tilejä.

9.     Valitaan	kaksi	toiminnantarkastajaa ja	heidän	
varamiehensä	tarkastamaan	toimintakauden	hallintoa 
ja 	tilejä.

16	§ SÄÄNTÖJEN	MUUTTAMINEN 16	§ SÄÄNTÖJEN	MUUTTAMINEN
Sääntöjen	muuttamista	koskevan	päätöksen	on	saatava	
yhdistyksen	kokouksessa	vähintään	¾	kannatus	
annetuista	äänistä

Sääntöjen	muuttamista	koskevan	päätöksen	on	saatava	
yhdistyksen	kokouksessa	vähintään	kolmen neljäsosan 
(¾)		kannatus	annetuista	äänistä

17	§ YHDISTYKSEN	PURKAMINEN 17	§ YHDISTYKSEN	PURKAMINEN

Yhdistyksen	purkamista	koskeva	päätös	on	tehtävä	
kahdessa,	vähintään	kahden	kuukauden	välein	pidetyssä	
kokouksessa	ja	päätöksen	on	saatava	molemmissa	
kokouksissa	vähintään	4/5	kannatus	annetuista	äänistä.

Yhdistyksen	purkamista	koskeva	päätös	on	tehtävä	
kahdessa,	vähintään	kahden	kuukauden	välein	pidetyssä	
kokouksessa	ja	päätöksen	on	saatava	molemmissa	
kokouksissa	vähintään	neljän viidesosan 	(4/5)	kannatus	
annetuista	äänistä.


