Partiopurjehtijat – Scoutseglarna

Säännöt 23.3.2010

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Partiopurjehtijat-Scoutseglarna ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää partiolaisten purjehdus- ja moottoriveneharrastusta, kilpapurjehdusharrastusta ja
yleensä vesillä liikkumista
– laajentaa vesilläliikkumistoimintaa partiolaisten keskuudessa sekä
– työskennellä vesilläliikkumiskulttuurin hyväksi koko maassa.
Yhdistys pyrkii tarkoitukseensa järjestämällä meri- ja järvipartiolaisille vesillä tapahtuvaa
toimintaa sekä suorittamalla yhdistyksen tarkoitusta edistävää tiedotus- ja valistustoimintaa
partiolaisten ja vesilläliikkujien keskuudessa.
Yhdistys voi toimintaedellytysten tukemiseksi omistaa kiinteää omaisuutta, jollaisen
hankkimisesta, kiinnittämisestä ja luovuttamisesta on päätettävä yhdistyksen varsinaisessa tai
ylimääräisessä kokouksessaan 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistys voi järjestönä liittyä jäseneksi muihin, yhdistyksen tarkoitusta lähellä oleviin
rekisteröityihin yhdistyksiin varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessaan 2/3 enemmistöllä
annetuista äänistä tehdyllä päätöksellä kuin myös samassa järjestyksessä niistä erota.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenten on oltava liittyessään Suomen Partiolaiset ry:n
jäseniä tai partiotoiminnassa mukana olevia oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäseneksi ottamisesta ja
erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus, samoin kuin oikeudesta käyttää yhdistyksen lippua.
4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymismaksu ja jäsenmaksu
Jäsenen on suoritettava yhdistykseen liittyessään liittymismaksu ja vuosittain toistuva
jäsenmaksu. Maksujen suurus määrätään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vuodeksi
kerrallaan.
6. Yhdistyksen kokoukset ja niiden koolle kutsuminen
Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä
päivänä helmi-huhtikuussa. Kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan
niistä antamat lausunnot
2. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta

3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tai muusta toimenpiteestä,
johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit mahdollisesti antavat aihetta
4. esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavaa toimintavuotta varten
5. määrätään tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi toimintavuodeksi
6. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
7. päätetään hallituksen jäsenmäärä
8. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali
9. valitaan kuluvaa tilikautta varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin
vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten vaatii. Kun jäsenet
kokousta vaativat, on se pidettävä kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin vaatimus
hallitukselle esitettiin.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää
ennen kokousta Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lehdessä
julkaistulla ilmoituksella, jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai
yhdistyksen vuosikokouksen päättämällä tavalla. Kutsu ylimääräiseen
kokoukseen toimitetaan kirjeitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeitse, yhdistyksen
Internet-sivujen avulla tai sähköpostilla.
7. Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään
(5-7) yhdistyksen varsinaisen kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö
on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi
yhdessä. Hallitus voi myöntää toimihenkilölle nimenkirjoitusvaltuuden, edellä mainittujen
lisäksi toiseksi nimenkirjoittajaksi.
9. Tilivuosi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen
vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi ennen
helmikuun 15. päivää tai vähintään 21 päivää ennen yhdistyksen varsinaista vuosikokousta.
Tilintarkastajan on kultakin tilikaudelta annettava yhdistyksen hallinnosta ja tileistä kirjallinen
tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista
vuosikokousta.
10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen vapaaehtoisesta purkamisesta on
tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat käytettäväksi Suomen
Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n meripartiotoiminnan edistämiseen yhdistyksen viimeisen
kokouksen päätöksen mukaisesti.

