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Reposalmen Venekerho ry:n säännöt (2014) 
(rek.nro 121.081) 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Reposalmen Venekerho ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdis-

tystä kutsutaan myös kerhoksi. 

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Kerhon tarkoitus on herättää, edistää ja tukea veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta. Tar-

koitusta toteutetaan järjestämällä veneilyä koskevaa tiedotus- ja koulutustoimintaa, tarjoamalla voittoa ta-

voittelematta laituri- ja rantautumispaikkoja sekä tiloja veneiden ja veneilytarvikkeiden säilytykseen, kun-

nostukseen ja jäsenistön kokoontumiseen. 

Kerholla on oikeus vastaanottaa testamentti tai lahjoitettua omaisuutta sekä omistaa rahastoja ja kiinteää 

omaisuutta. 

Kerho ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen 

jäsenilleen. 

 

3§ Kerhon tunnukset  

Kerholla on ministeriön vahvistama lippu ja viiri, joiden käytössä noudatetaan yleisiä ja veneilyä koskevia 

liputussääntöjä. 

 

4§ Jäsenet 

Hallitus hyväksyy hakemuksesta jäseneksi henkilön, joka on kiinnostunut kerhon toiminnasta. Jäseneksi 

voidaan hyväksyä myös veneilijän puoliso. Tällä sääntömuutoksella ei loukata aiemmin saavutettuja jäsenoi-

keuksia. 

 

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, puheenjohtajalle tai kerhon ko-

kouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka jättää jäsen-, liittymis-, säilytys-, laituripaikka- tai talkoomaksunsa maksa-

matta, toimii yhdistyksen sääntöjen ja tavoitteiden vastaisesti tahi ei noudata kerhon kokouksen sääntöjen 

perusteella tekemiä päätöksiä. Erotettu voi tiedon saatuaan 30 vuorokauden kuluessa vielä vedota asiassaan 

yhdistyksen kokoukseen toimittamalla sille hallituksen kautta osoittamansa kirjeen. 

                                                                  

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

 

7§ Hallitus 

Kerhon asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 5-7 jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä 

nimeää taloudenhoitajan, ympäristövastaavan, satamakapteenin ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt ja määrää 

näiden tehtävät. Vastuutehtäviä voidaan yhdistää samallekin hallituksen jäsenelle. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäse-

nistä on paikalla. 

Hallitus 

 1. valmistelee ja kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset 

 2. toimeenpanee kokouksen päätökset ja valvoo niiden toteutumista 

 3. hoitaa kerhon omaa ja hallitsemaa omaisuutta vastaten sen käytön asianmukaisuudesta ja valvonnas-

ta 

 4. puuttuu tarvittaessa jäsenten ja muiden vuokra-alueella ja -tiloissa vastoin sääntöjä sekä hallituksen 

tai kaupungin määräyksiä toimivien rikkomuksiin 

 5. huolehtii yhteydenpidosta kerhon toimintaan vaikuttaviin alan yhdistyksiin ja liittoihin 

 6. hyväksyy laituri- ja säilytyspaikkajaon. 
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Puheenjohtaja 

 1. kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa ja toimii kokousten puheenjohtaja 

 2. valmistelee ja tarvittaessa esittelee käsiteltävät asiat yhteistyössä asian tuntevan hallituksen jäsenen 

kanssa 

 3. hyväksyy maksettavat laskut tarkistettuaan niiden asianmukaisuuden 

 4. valvoo hallituksen päätösten toimeenpanoa ja noudattamista 

 5. edustaa kerhoa huolehtien sen yhteydenpidosta alan yhteistyötahoihin. 

      Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii näistä tehtävistä varapuheenjohtaja. 

 

Sihteeri 

 1. pitää kerhon jäsenluettelon yhteystietoineen ajan tasalla 

 2. pitää kerhon kokouksissa pöytäkirjaa sekä valmistelee vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelmaeh-

dotuksen  

 3. hoitaa kokousten päätöksistä jäsenille tiedottamisen ja postitukset sekä kirjeenvaihdon talous- ja ve-

roasioita lukuun ottamatta 

 4. huolehtii säilytettävien asiakirjojen arkistoinnista voimassaolevia kerhon sopimuksia lukuun otta-

matta. 

 

Taloudenhoitaja 

 1. hoitaa kerhon omaisuutta vastaten sen asianmukaisesta vakuuttamisesta, yhteydenpidosta pankkiin ja 

vakuutusyhtiöön, vakuutusasiakirjojen ja taloudellisten sopimusten säilyttämisestä sekä hoitaa ker-

hon rahavaroja hallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti 

 2. esittelee taloustilanteen neljännesvuosittain hallitukselle, hyväksyttää ja maksaa yhdistyksen laskut 

sekä taltioi tositteet ja muun kirjanpitoaineiston 

 3. huolehtii kirjanpidosta ja valmistelee tilinpäätöksen sekä laatii talousarvioehdotuksen  

 4. laatii veroilmoituksen ja toimittaa sen vuosittain verotoimistoon sekä laatii tämän mahdollisesti edel-

lyttämät lisäselvitykset. 

 5.  Hoitaa jäsen-, laituri- ja talvisäilytysmaksujen laskutuksen yhdessä satamakapteenin kanssa. 

 

Satamakapteeni 

 1. valmistelee ja vahvistuttaa hallituksessa satama-alueen ja sen kiinteistöjen hoidon edellyttämät oh-

jeet sekä valvoo niiden noudattamista ja järjestystä 

 2. tarkastaa veneiden kiinnityksen asianmukaisuutta ja laiturien kuntoa 

 3. sopii ja johtaa yhteiset veneiden laskut ja nostot 

 4. valvoo satama-alueen sähkö-, vesi- ja jätehuoltoa sekä veneiden säilytystä ja kunnostusta ympäris-

tönsuojelu- ja muiden ohjeiden mukaisesti 

 5. osoittaa veneilijöille laituri- ja säilytyspaikat. 

 

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi sihteerin tai 

taloudenhoitajan kanssa. 

 

9§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosi-

kertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkas-

tajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.   

 

10§ Yhdistyksen kokoukset 

Hallitus kutsuu koolle viimeistään huhtikuussa pidettävän vuosikokouksen. Kerhon ylimääräinen kokous 

kutsutaan koolle, syy mainiten, kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaa-

tii. Kerhon kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestettäessä kerhon kokouksen päätökseksi tulee 

ehdotus, jota enemmistö annetuista äänistä kannattaa. Äänten jakautuessa tasan voittaa ehdotus, jota puheen-

johtaja kannattaa paitsi, että vaaleissa ratkaisee arpa. Yhdenkin jäsenen vaatiessa on tällöin toimitettava sul-

jettu lippuäänestys. 
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11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Yhdistys kutsutaan koolle vuosikokouksen päättämällä tavalla joko kirjeitse tai sähköpostitse. Kutsun on 

oltava jäsenten tiedossa ja kerhon ilmoitustaululla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

 

12§ Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajain ja ääntenlaskijain valinta 

 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 5. tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon esittely  

 6. tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden myön-

tämisestä päättäminen 

 7. toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä säilytys-, laituripaikka-, jäsen-, liittymis- ja talkoo-

maksujen vahvistaminen 

 8. hallituksen jäsenten valinta  

 9. varsinaisen ja varatoiminnantarkastajan valinta 

10. yhdistyksen koollekutsumistapa ottaen huomioon 11§:n määräykset 

11. muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin 

asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 3 

viikkoa ennen kokousta.  

 

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kahdella 

kolmasosalla annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen pur-

kamisesta. 

Jäsenistön hallitukselle jättämään kirjalliseen sääntömuutos- tai purkamisehdotukseen tarvitaan kerhon ääni-

oikeutetuista jäsenistä vähintään kymmenesosan allekirjoitukset. Yhdistyksen purkautuessa omaisuus myy-

dään ja jäljelle jääneitten varojen käytöstä kerhon tarkoituksen edistämiseen päättää purkamisesta päättävä 

kokous. 

 

14§ Muut määräykset 

Muilta osin kerhon toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia. 
 

 

 

 

 

 

 

 


