
 

SPS:N SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS, SPS:N HALLITUS KEVÄTKOKOUKSELLE  17.8.2020 

SPS:n säännöt 
Hyväksytty syysvuosikokouksessa 29.11.2010 ja kevätvuosiko-
kouksessa 21.3.2011  
Ehdotukset muutoksista boldilla ja kursiivilla. Uudet kevään 

esitykseen kommentteihin perustuvat muutokset punaisella. 

Nykyinen sääntökohta, johon esitetään 

muutosta 

Perustelut 

 

 

1 § 
 

Yhdistyksen nimi 
 
Yhdistyksen nimi on Suomalainen Pursiseura ry., epävirallisesti 
lyhennettynä SPS, ja sen kotipaikka on Helsinki. 

 Jokaiseen pykälään on lisätty otsikko ja lu-

kuja koskevat otsikot poistettu 

2 § 
 

Yhdistyksen tarkoitus 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on 
 

- herättää ja ylläpitää harrastusta purjehdusurheiluun, retki- ja 
matkapurjehdukseen sekä merenkulkuun 
 

- kehittää ja edistää jäsentensä tietoa ja taitoa purjehduk-
sessa, merenkulussa ja merimiestaidossa 
 

- erityisesti nuoriin kohdistuvan tiedotus-, ohjaus- ja valmen-
nustoiminnan avulla tuoda nuoria purjehdusurheilun pariin 
 

- herättää ja ylläpitää jäsentensä keskuudessa hyvää toveri-
henkeä ja oikeaa purjehtijan mieltä. 

  

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 
 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 

 

 
 
Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan 

 

 

 

 

 



- järjestämällä purjehdus- ja harjoituskilpailuja, koulutusti-
laisuuksia sekä muita purjehdustoimintaa edistäviä tilai-
suuksia yksin ja yhdessä muiden purjehdus- ja veneily-yh-
teisöjen sekä viranomaisten kanssa. 

 

- valvomalla jäsentensä etuja yhteistyössä edellä mainittu-
jen tahojen kanssa  

 

- järjestämällä matka- ja eskaaderipurjehduksia 
 

- hankkimalla omistukseensa tai hallintaansa jäsentensä 
käytettäväksi satama- ja telakointialueita ja laitteita, 
huone- ja hallitiloja sekä rantautumisalueita 

 
 

- järjestämällä talkoita yhdistyksen kiinteän omaisuuden ja 
kaluston ylläpitämiseksi 

 

- järjestämällä yhdistyksen jäsenille sekä muille purjeh-
dushenkisille tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen yh-
dessäoloon ja ajanviettoon. 

 

- järjestämällä purjehdus- ja har-
joituskilpailuja, koulutustilaisuuk-
sia sekä muita purjehdustoimintaa 

edistäviä tilaisuuksia 
 
 
Uusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poist: pyrkimällä yhteistoimintaan muiden 
purjehdus- ja veneily-yhteisöjen sekä viran-
omaisten kanssa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poist päällekkäisenä muutetun 1. luetel-

maviivan tekstin kanssa. 

4 § 
 

Yhdistyksen lippu ja sen käyttö 

 
Yhdistyksen tunnuksena on Suomen lipusta annetun lain 4 
§:ssä tarkoitettu erikoislippu.  
Veneet katsastaa vuosittain SPV:n katsastajakurssin käyneet 
yhdistyksen valtuuttamat katsastajat. Katsastetut veneet 
merkitään luetteloon, joka on samalla huvialusten lipusta 
annetussa asetuksessa (292/1983) tarkoitettu rekisteri seu-
ran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä. 

  

 
5 § 

  
 



Jäsenet 
 

 
Yhdistyksen jäseniä ovat 
 

- vuosijäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen syyskokouksen 
määräämän liittymis- ja vuosimaksun 

 

- jäsenet, jotka on hyväksytty vakinaisiksi jäseniksi ennen . 
.2020 hyväksytyn sääntömuutoksen voimaantuloa  tai 
jotka on hyväksytty jäseneksi ennen 28.2.1993 ja ovat suo-
rittaneet 30 vuoden ajalta vuosijäsenen jäsenmaksun taikka 
jotka on hyväksytty 6 §:n mukaisesti vakinaisiksi  jäseniksi 

 

- kunniajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat 
 

- opiskelijajäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen syyskokouk-
sen määräämän, vuosijäsenten vastaavia maksuja alhaisem-
man liittymis- ja vuosimaksun, sen vuoden lopusta, jolloin 
täyttävät 18 vuotta sen vuoden loppuun, jolloin täyttävät 27 
vuotta 

 

- juniorijäsenet, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta ja jotka 
suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymis- 
ja vuosimaksun. 

 

- kannattajajäsenet, jotka voivat olla oikeus- tai luonnollisia 
henkilöitä ja maksavat hallituksen kanssa sopimansa vuosi-
maksun. 

 
Seuran vuosijäseneksi liittyvältä tai liittyneeltä, vuosi- tai va-
kinaisen jäsenen samaan ruokakuntaan kuuluvalta puoli-
solta peritään syyskokouksen määräämä alempi liittymis- ja 
vuosimaksu. Vastaavasti alemmat liittymis- ja jäsenmaksut 

 

-------------------------- 

 
 
 
- vakinaiset jäsenet, jotka suorittavat yhdis-
tyksen syyskokouksen määräämän liitty-
mismaksun ja kertakaikkisena jäsenmak-
suna 30-kertaisen vuosimaksun tai jotka on 
hyväksytty jäseneksi ennen 28.2.1993 ja 
ovat suorittaneet 30 vuoden ajalta vuosi-
jäsenen jäsenmaksun taikka jotka on hy-
väksytty 6 §:n mukaisesti vakinaisiksi jäse-
niksi 
-------------------------- 
 
 
- opiskelijajäsenet, jotka suorittavat yhdis-
tyksen syyskokouksen määräämän, vuosi-
jäsenten vastaavia maksuja alhaisemman 
liittymis- ja vuosimaksun, sen vuoden lo-
pusta, jolloin täyttävät 18 vuotta sen vuo-
den loppuun, jolloin täyttävät 25 vuotta 
(poist:) ja opiskelevat päätoimisesti jossa-
kin valtion ylläpitämässä tai valtionapua 
nauttivassa oppilaitoksessa.  
----------------------------- 
- kannattajajäsenet, jotka suorittavat ker-
takaikkisena maksuna hallituksen kussakin 
erityistapauksessa hyväksymän kannatus-
maksun, joka on vähintään 30-kertaisen 
vuosimaksun suuruinen. 
 

 
 
 
 
Poistetaan kertamaksulla vakinaiseksi jäse-
neksi pääsy. Ennen säännön voimaantuloa 
vakinaisiksi tulleet säilyttävät oikeutensa. 
  
 

 
 
 
 
------------------------- 
 
Päädyttiin opiskelijajäsenten ikärajan ko-
rottamiseen kahdella vuodella. Opiskelu 
kestää riippuen siitä ja tästä, yleensä yli 25 
ikävuoden. Ei edellytystä opiskeluun, aika 
vaikea valvoa ja chekata. Aiheuttaa tar-
peettomia pohdintoja siitä, millainen opis-
kelu hyväksytään. 
 

Muutetaan kannatusjäsenmaksua, koskee 
ennen kaikkea yrityksiä, vuosimaksupohjai-
nen, ei jää kertamaksun vuoksi jäseneksi 
ikuiseksi ajaksi, kun ei tiedä, onko firmaa 
edes olemassa. 
 
 
 
 
Täsmennetään kohtaa, kun perheenjäseniä 
on käsitteen mukaan alaikäiset ja puolisot, 
ja alaikäiset ovat kuitenkin junnuja tai 



peritään vuosijäseniltä sen vuoden lopusta lähtien, jona ovat 
täyttäneet 70 vuotta. 
 

Hallituksella on oikeus myöntää jäsenille alennusta tai vapaut-
taa jäsen yhdistyksen jäseniltään perimistä maksuista iän, sai-
rauden, opiskelun, varusmiespalveluksen, pitempiaikaisen toi-
sella paikkakunnalla oleskelun tai muun pätevän syyn joh-
dosta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Mikäli ruokakuntaan kuuluu vähintään yksi 

vuosi- tai vakinainen jäsen, peritään seu-

raavilta samaan ruokakuntaan kuuluvilta, 

mikäli nämä liittyvät seuran vuosijäseniksi, 

yhdistyksen syyskokouksen määräämä 

alempi liittymis- ja vuosimaksu. 

 

 

 

----------------------------- 

opiskelijoita, ei pidä koskea kuin vain puo-
lisoita, ja lain mukaan sukupuolineutraa-
listi.  
Monilla seuroilla on ikään perustuvia alen-
nuksia tai vapautuksia, päädyttiin 70 vuo-
den ikärajaan, kun se on myös SPV:n kate-
goriassa näin. 
 

6 § 
 

Jäseneksi hyväksyminen 
 

Vuosi-, opiskelija- ja juniorijäseneksi hyväksyy yhdistyksen hal-
litus yksityisiä henkilöitä yhdistyksen kahden jäsenen antaman 
kirjallisen puoltolauseen tai hallituksen määräämän jä-
senensä haastattelun perusteella. 
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua yksimielisellä 
päätöksellään henkilön, joka on erityisen ansioituneesti edis-
tänyt yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa. 
 

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yhteisön tai yksityi-
sen henkilön, joka ilmoittaa haluavansa edistää yhdistyksen 
tarkoitusperiä ja toimintaa. 
 

 
 
Yhdistyksen kokous voi erityisistä ansioista hallituksen esityk-
sestä hyväksyä vakinaiseksi jäseneksi seuran jäsenen. 

 

 
 
Vuosi-, vakinaiseksi, opiskelija- ja juniorijä-
seneksi hyväksyy yhdistyksen hallitus yksi-
tyisiä henkilöitä yhdistyksen kahden jäse-
nen antaman kirjallisen puoltolauseen pe-
rusteella. (poist:) Jäseneksi ottamiseen vaa-
ditaan vähintään viisi puoltavaa ääntä. Kui-
tenkin jäseneksi pyrkiminen on katsottava 
hylätyksi, jos äänestyksessä on annettu 
useampi kuin yksi hylkäävä ääni. 
 

 

---------------------------- 

--------------------------------- 
 
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityk-
sestä erityisistä ansioista hyväksyä vaki-
naiseksi jäseneksi seuran muun jäsenen tai 
yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa 
edistäneen henkilön (poist:), joka ei ole 
seuran jäsen. 
 

------------------------------------ 

 

 

 

Esitetään poistettavaksi erityiset kvalifioi-

dut kokoonpanomääräykset jäsenek-

siotossa. Ei niitä muillakaan seuroilla ole. 

Liittyy myös siihen, että hallituksen jäsen-

luku voisi tämän esityksen mukaan olla ny-

kyistä pienempi. Eikä vakinaista enää oteta 

tällä perusteella. 

 

 

 

 

 

 

 

Vakinaiseksi jäseneksi ei pitäisi voida valita 

ei-seuran jäsentä. Sen sijaan kunniajäse-

neksi voisi, esim olympiavoittaja. Tämä on 

yleinen tapa seuroissa. Sanajärjestystä vä-

hän muutettu. 



7 § 
 

Jäsenen erottaminen ja ero 
 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai yh-
distyksen toimintaa koskevia yhdistyksen kokouksen tai hal-
lituksen vahvistamia muita sääntöjä taikka urheilun eettisiä 
periaatteita ja tekoa tai menettelyä on pidettävä erityisen 
moitittavana. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jä-
senelle on annettava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. 
Päätös astuu voimaan heti, jollei siitä valiteta. Erotetulla jäse-
nellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen ko-
koukselle. Valituskirjelmä on toimitettava hallitukselle 30 vuo-
rokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. 
Asia käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Hallitus 
voi erottaa jäsenyydestä henkilön, joka on laiminlyönyt jä-
senmaksunsa tai seuralle kuuluvan muun maksun eikä keho-
tuksesta huolimatta ole maksanut sitä kuuden kuukauden 
kuluessa kehotuksesta. Tästä päätöksestä ei ole valitusoi-
keutta. 
 

 
 
 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tehtyään siitä kirjalli-
sen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai il-
moittamalla suullisesti eroamisestaan yhdistyksen kokouk-
sessa. Tällöin hänen on suoritettava jäsenmaksunsa eroamis-
vuodelta. 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yh-
distyksen sääntöjä ja hyviä tapoja vastaan. 
Erottamisasiasta hallitus voi päättää, kun 
vähintään kuusi jäsentä on saapuvilla, ja 
erottamispäätös on pätevä kun viisi jäsentä 
siihen yhtyy. Päätös astuu voimaan heti, 
jollei siitä valiteta (poist:), ja sen katsotaan 
tulleen erotetun tietoon seitsemän päivää 
sen jälkeen, kun se on hänelle kirjatussa 
kirjeessä lähetetty. Erotetulla jäsenellä on 
oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdis-
tyksen kokoukselle. Valituskirjelmä on toi-
mitettava hallitukselle 30 vuorokauden ku-
luessa erottamispäätöksen tiedoksisaami-
sesta. Asia käsitellään seuraavassa yhdis-
tyksen kokouksessa, ja hallituksen päätök-
sen muuttamiseen tarvitaan 3/4 kokouk-
sessa annetuista äänistä. Hallituksella on 
oikeus erottaa yhdistyksen jäsenyydestä 
henkilö, joka on laiminlyönyt jäsenmak-
sunsa maksamisen hallituksen määrää-
mänä aikana. Tästä päätöksestä ei ole vali-
tusoikeutta. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 

tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen halli-

tukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoit-

tamalla suullisesti eroamisestaan yhdistyk-

sen kokouksessa. Tällöin jäsenten on suori-

tettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta. 

 
Esitetään poistettaviksi kvalifioitua ko-
koonpanoa koskevat määräykset. Näitä ei 
ole muillakaan, paitsi joillain yhdistyksen 
kokoukselle alistamisasiassa. Täsmennet-
tiin perusteita, ero koskee vain seuratoi-
mintaa ja on lueteltu nämä säännöt ja 
muut vahvistetut säännöt (telakka, varti-
ointi ym.) ja vain erityisen moitittavissa ta-
pauksissa. Lisäksi urheilun eettiset periaat-
teet (näitä selostettu esim. opetus- ja kult-
tuuriministeriön sivuilla). 
Potkia voisi myös kaikkien muidenkin mak-
sujen kuin jäsenmaksujen laiminlyönnissä 
ja säädetään selkeä aika korjaamiselle. Eri-
tyisiä tiedoksisaantimääräyksiä ei tarvitse 
olla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

pientä sanamuodon täsmennystä 

8 § 

Hallitus ja toimihenkilöt 
 

Hallitus ja toimihenkilöt 
8 § 
---------------------------------- 

---------------------------------- 

Hallituksen pienentämisen ajatus on, että 
delegoidaan päätöksentekoa toimikunnille, 
jolloin voidaan keventää 



Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus, jo-
hon kuuluu 
 

- kommodori 
 

- kaksi varakommodoria 
 

- neljästä kahdeksaan jäsentä 

 

Kommodori ja varakommodorit valitaan syyskokouksessa kol-
meksi vuodeksi kerrallaan, niin, että yksi heistä on vuosittain 
erovuorossa ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi si-
ten, että vuosittain puolet heistä on erovuorossa. 
Hallitus valitsee ja nimeää seuran tarpeelliset työntekijät, 
vastuuhenkilöt, työryhmät ja toimikunnat. 
 

------------------------------- 

 

- kahdeksan jäsentä 

Kommodori ja varakommodorit valitaan 
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan ja 
muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi 
siten, että vuosittain neljä on erovuorossa. 

Hallitus valitsee tai ottaa tarpeelliset toimi-

henkilöt sekä nimeää tai esittää yhdistyk-

sen kokouksen valittavaksi tarpeelliset 

toimi- ja lautakunnat. 

raskassoutuista  hallitusta, jolle tulee tur-
han paljon nippeliasioita.  
 

Meillä on 11 jäsentä hallituksessa. Erilli-
sessä koosteessa noin 20 seuran sään-
nöistä on hallituksissa jäseniä  4-12, useim-
missa noin 6-9. Monissa seuroissa määrä 
on joustava ja yhdistyksen kokous päättää 
määrästä. Useissa hallituksen jäsen toimii 
toimikunnan pj:na. Jäsenmäärän vähentä-
mistä ei tarvitse suorittaa heti tai edes kos-
kaan, onpahan mahdollista.  
Kommodorien kohdalla ainakin useim-
missa seuroissa, joissa on kolme kommo-
doria, aina yksi on erovuoroinen. Muuten-
kin vuoden pesti on aika lyhyt kommodo-
rille. Eroaminen tehtävästä on toki aina 
mahdollista. 
 
Kommodorin tai hallituksen jäsenen erot-
taminen on mahdollinen ilmankin sään-
nöstä tavallisella yhdistyksen kokouksen 
enemmistöpäätöksellä, mikä edellyttää 
sen mainitsemista kokouskutsussa. Pois-
tettu vaatimus määräenemmistöstä. 
 

9 § 
 

Hallituksen kokoukset ja yhdistyksen nimenkirjoitus 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hä-
nen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet jäsenistä on saapuvilla. 
 

9 § 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodo-

rin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan 

ja on päätösvaltainen, kun vähintään viisi 

jäsentä on saapuvilla paitsi 7 §ssä mainit-

tua asiaa käsiteltäessä. 

 

 

 
Jos hallituksen jäsenmäärä vaihtelee, on 
tarpeen säännellä uudelleen päätösvaltai-
suus. 7 §:stä on esitetty poistettavaksi eri-
tyiset kvalifiointimääräykset 
 

 

 



Kommodorin ollessa estyneenä tai esteellisenä hoitamaan 
tehtäviään toimii jompikumpi varakommodori hänen sijaise-
naan. Mikäli heilläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen 
kommodorin tehtäviä. 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi kommodoria yhdessä, 
joku kommodori yhdessä muun hallituksen määräämän halli-
tuksen jäsenen kanssa tai yksi hallituksen siihen määräämä 
henkilö yksin. 

Kommodorin ollessa estettynä hoitamasta 

tehtäviään toimii jompikumpi varakommo-

dori hänen sijaisenaan. Mikäli heilläkin on 

este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kom-

modorin tehtäviä 

 

 

 

.--------------------------- 

Pieni sanamuodon täsmennys 

10 § 
 

Tilikausi 
 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat on 
jätettävä tilintarkastukseen helmikuun 10 päivään mennessä 
ja näiden on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle hel-
mikuun loppuun mennessä. 

  

11 § 
 

Yhdistyksen kokoukset 
 

Yhdistyksen kokoukset ovat 
 

- kevätkokous toukokuun loppuun mennessä 
 

- syyskokous joulukuun loppuun mennessä 
 

- ylimääräinen kokous, joka kutsutaan koolle tarpeen vaa-
tiessa tai milloin vähintään 1/10 koko yhdistyksen jäsenlu-
vusta sen koolle kutsumista aiheen ilmoittaen kirjallisesti vaa-
tii. 
 

Hallitus kutsuu kokoukset vähintään 14 vuorokautta ennen 
kokousta. Kokouskutsu julkaistaan joko jäsenille lähetetyllä 

 
 
 
 
 
 
- kevätkokous maaliskuun loppuun men-
nessä 

 
 
 
 
 
 
 
Hallitus kutsuu kokoukset koolle ilmoitta-
malla vähintään viikkoa ennen kokouspäi-
vää kevätkokouksen määräämässä, 

 

 

 

 

 

Tämä mahdollistaa kokouksen ravinto-

lassa, johtanee runsaampaan osanottoon 

ja kustannussäästöön. 

 

 

 

 

 
 
Yhdistyslaki ei aseta vaatimuksia kokous-
kutsulle. Kokouskutsu jollakin näistä ta-
voista riittäisi. Jäsen, joka haluaa tulla, saa 



kirjeellä, sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, 
jäsenjulkaisussa tai seuran verkkosivulla. 
 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yh-
distyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tieto-
liikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouk-
sen aikana tai ennen kokousta, mikäli tästä on mainittu ko-
kouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos ko-
koukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan 
puhevallan käyttäminen on rajoitettua. 

Helsingissä ilmestyvässä suomenkielisessä 
päivälehdessä tai jäsenille lähetetyillä ko-
kouskutsuilla. Kokouskutsussa on otettava 
huomioon yhdistyslain 24 § määräykset 
 

aina selville kokouksen ja myös ylimääräi-
sen kokouksen, vaikkei kutsu postilla tule-
kaan. 
Yhdistyslaki jo määrää, mitä on otettava 
huomioon. 
Corona-pandemia on osoittanut, että tar-

vetta voi olla tietoliikenneyhteyksin tai 

postitse toteutettuun kokoukseen. 

12 § 
 

Kevät- ja syyskokous 
 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan va-
linta 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Kevätkokouksessa lisäksi esitetään ja päätetään 

    5.1 Vuosikertomus 

    5.2 Tilinpäätös 

    5.3 Tilintarkastajan lausunto 

    5.4 Tilinpäätöksen vahvistaminen 

    5.5 Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille 

6. Käsitellään kokouksen käsiteltäväksi valmistellut asiat sekä 
ne kysymykset, jotka kokous erikseen päättää ottaa käsiteltä-
väkseen 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On esitetty, että yksi yhdistyksen kokous 
riittäisi. Kevätkokous on aika vähän mie-
lenkiintoa herättävä. Yhden kokouksen 
malleja purjehdusseuroissa ei juuri löydy 
(toisin esim: EMK, KLV, BSS ja jotkut pienet 
seurat). Ongelmana on tilinpäätöksen val-
mistuminen.  

Esimerkkejä: KLV tilivuosi 1.11-31.10., ko-
kous tammikuun loppuun mennessä, BSS 
tilivuosi 1.11-31.10., kokous viim. jouluk., 
EMK tilik. kalenterivuosi, kokous helmik 15 
mennessä. Ehkä BSS:n malli voisi toimia. 

Meillä on kyllä tarve siihen, että uusi halli-
tus määrätään mahdollisimman aikaisin, 
tulee aika kiire, jos kokous pidetään esim. 
helmikuussa. 

Yksi kokous oli esillä v 2012, mutta hylät-

tiin.  

 



3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan va-
linta 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden vah-
vistaminen 

6. Kommodorin ja kahden varakommodorin valinta seuraa-
vaksi toimikaudeksi, joka alkaa seuraavan vuoden alusta lu-
kien 

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 

8. Hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, 
joiden toimikausi alkaa seuraavan vuoden alusta lukien 

9. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan va-
linta 

10. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion ja liitty-
mis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle vuodelle 

11. Käsitellään kokouksen käsiteltäväksi valmistellut asiat sekä 
ne kysymykset, jotka kokous erikseen päättää ottaa käsiteltä-
väkseen 

12. Kokouksen päättäminen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
(uusi) 
 

Yksi kokous oli ennen vuotta 1993 SPS:ssä, 

maaliskuun 15 p. mennessä, auttamatto-

man myöhään. 

 

 

 

 

 

 

Viitataan aikaisemmin esitettyyn hallituk-

sen jäsenmäärään. 

 
13 § 
 

Äänestys ja äänioikeus 
 

Oikeutettuja tekemään esityksiä ja äänestämään yhdistyksen 
kokouksissa ovat yhdistyksen vuosi-, vakinaiset, opiskelija- ja 
kunniajäsenet sekä 15 vuotta täyttäneet juniorijäsenet. Kan-
nattajajäsenillä on ainoastaan puheoikeus. 

13 § 
 

Oikeutettuja tekemään esityksiä ja äänes-
tämään yhdistyksen kokouksissa ovat yh-
distyksen vuosi-, vakinaiset, opiskelija- ja 
kunniajäsenet. Kannattaja- ja juniorijäse-
nillä on ainoastaan puheoikeus, 15 vuotta 
täyttäneillä juniorijäsenillä on kuitenkin 
myös äänioikeus valittaessa juniorijäseniä 
seuran junioritoimikuntaan tai vastaavaan 
elimeen. 

 

 

Yhdistyslain mukaan 15 v on ikäraja, jollei 

säännöissä määrätä toisin 

 

 

 
14§ 

 
Äänestysmenettely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yhdistyksen ja hallituksen kokouksien äänestyksissä ratkaisee 
yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi niissä tapauksissa, 
joista näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä 
tasan, voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kan-
nattaa, paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa. 

 
Vaalit on suoritettava salaisina, jollei kokous yksimielisesti 
päätä avoimista vaaleista. 

 

 

 

 

 

 

Vaalit on suoritettava umpilipuin. 

 

 

 

 

 

Mahdollistetaan myös avoin äänestys, jos 

ei kukaan salaista vaadi. Jos on etäkokous, 

ei ole umpilippuja, vaan salaiset lienee oi-

kea termi, niin kuin esim. eduskuntavaalit 

 
 
15 § 
 

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen 
 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja yhdistys voidaan purkaa, 
jos siitä tehtyä ehdotusta on kahdessa peräkkäisessä vähin-
tään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa kannattanut 
vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. 
 

16 § 
 

Varat yhdistyksen purkautuessa 
 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouk-
sen määräämällä tavalla. 
 
 
 

15 § 

Yhdistyksen veneluetteloon merkitty vene 

ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen pur-

jehdusseuraan 

 

 

 

 

 

 

 

17 § 

 

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen 

jäljelle jääneet varat Suomen Purjehdus ja 

Veneily ry:lle. 

 

Asia siirretty kokonaan 4 §:ään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos vaikkapa yhdistys fuusioituu toisen 

kanssa, varat määrätään uudelle seuralle, 

ei SPV:lle  

 

Kirjaus hyväksymiskokouksen ptk:aan: 

Sääntöjen voimaantulon jälkeen pidettä-

vässä ensimmäisessä yhdistyksen syysko-

kouksessa valitaan kommodori ja kaksi va-

rakommodoria ja tarvittaessa arvotaan 

kommodorien erovuorojärjestys. Tämä kos-

kee samoin hallituksen jäsenten vähentä-

mistä ja on muutenkin melkein jokaisessa 

kokouksessa tapahtuva järjestely. 



 

 

Tätä esitystä laadittaessa on tutkittu ja tehty huomioita joistain asioista seuraavista seuroista: TPS, M, EPS, BS,HSS, VVK, HSK, ESF, HTPS, RPS, ASS, NJK, 
MSVK, EMK, LPS, Kopu, APS, KuoPS, EM, HMVK, JVS. 

Otokseen on pyritty ottamaan pääasiassa ns all round-seuroja, jotka ovat enemmän kuin venepaikkaseurat. Koosteen voi pyytää Kai Kuuselta kai.kuusi@kai-
kuusi.fi 

Keskustelupalstalla on myös sääntökeskustelua keväällä. Mene keskustelupalstalle, paina näkyvien aiheitten yläpuolella ”takaisin”-painiketta, niin pääset 
keskustelujen arkistoon. 
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