Meriseura Turku ry
Syyskokouksessa 2016 hyväksytyt säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Meriseura Turku ry ja kotipaikka Turun kaupunki.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.
2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana.
Seuran tarkoituksena on edistää veneilyn, vesillä liikkumisen ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä
toimia vesillä liikkumisen turvallisuuden, puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten tarvittavat luvat.
Tarkoitustaan seura voi toteuttaa:
-Järjestämällä veneilykilpailuja, liikunta- ja muita kulttuuritilaisuuksia sekä järjestämällä valmennus-,
koulutus-, kasvatus- ja neuvontatyötä
-Järjestämällä juhla- ja huvitilaisuuksia
-Harjoittamalla toimintansa rahoittamiseksi kioskikauppaa, majoitus- ja ravitsemustoimintaa sekä
järjestämällä arpajaisia ja varainkeräyksiä
-Harjoittamalla satama- ja telakkatoimintaa
-Harjoittamalla ja edistämällä yhteistyötä vastaavien seurojen kanssa
-Julkaisemalla veneilyalan lehteä
-Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamenttejä
Seura voi omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuran
tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu tai taloudellisen edun hankkiminen.
3 § Jäsenyys
Seuran hallitus voi hyväksyä kirjallisen anomuksen perusteella Seuran jäseneksi 15 vuotta täyttäneen, sekä
Seuran nuorisojäseneksi alle 18 vuotiaan, hyvämaineisen henkilön. Jäsenen tulee hyväksyä Seuran tarkoitus,
toimintamuodot sekä säännöt ja ohjeet. Hakemukseen on liitettävä Seuran kahden jäsenen suositus.
Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta Seuran kokouksissa.
Seuran varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet, vapaajäsenet, tukijäsenet, kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtajat. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus Seuran kokouksissa.
Tukijäsenellä tai nuorisojäsenellä voi olla vene Seuran venerekisterissä vain hallituksen poikkeuspäätöksellä.
Seuran hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen siirtymisen tukijäseneksi anomuksen perusteella. Tukijäseneksi
siirtymisen syynä voivat olla sosiaaliset syyt tai luopuminen veneilystä. Tukijäsen on oikeutettu myöhemmin
halutessaan siirtymään takaisin vuosijäseneksi. Tukijäsen on hallituksen vaatimuksesta velvollinen
siirtymään vuosijäseneksi, mikäli hänen pysymisenään tukijäsenenä ei ole edellä mainittuja edellytyksiä.
Hallitus myöntää vapaajäsenyyden anomuksesta, kun asianomainen on ollut Seuran varsinainen jäsen

yhtäjaksoisesti 30 vuotta ja täyttänyt 50 vuotta. Hallitus voi myöntää vapaajäsenyyden myös sellaiselle
jäsenelle, joka on ollut Seuran varsinaisena jäsenenä 20 vuotta ja kuulunut TUL:on yhtäjaksoisesti 30 vuotta
ja täyttänyt 60 vuotta.
4 § Jäsenmaksut
Seuran syyskokous määrää liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
Tukijäsenen liittymismaksu ja jäsenmaksu ovat yksi viidesosa (1/5) vuosijäsenen vastaavista maksuista.
Mikäli alennetun liittymismaksun maksanut tukijäsen siirtyy vuosijäseneksi, hän on velvollinen maksamaan
neljä viidesosaa (4/5) siirtymishetkellä voimassa olevasta vuosijäsenen liittymismaksusta. Mikäli
nuorisojäsen liittyy varsinaiseksi jäseneksi täytettyään 18 vuotta ja oltuaan vähintään kaksi vuotta
nuorisojäsenenä, hän maksaa yhden viidesosan (1/5) vuosijäsenen liittymismaksusta.
Vapaajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä Seuran kokouksessa
Seuran jäsen, joka on toiminut Seuran hallinnossa vähintään 20 vuotta.
Kunniajäsenyyden voi saada aikaisintaan 50-vuotiaana. Kunniajäseneltä tai -puheenjohtajalta ei peritä
Seuran vuosijäsenmaksua eikä telakointimaksua.
5 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen
Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla siitä Seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eronnut jäsen voi liittyä Seuraan
uudelleen 3 § liittymismenettelyn mukaisesti.
Jäsen voidaan erottaa Seurasta,
1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui,
2) jos jäsen on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa taikka on
jättänyt noudattamatta Seuran tekemiä päätöksiä, ohjeita tai määräyksiä taikka on käyttäytynyt hyvien
tapojen vastaisesti,
3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
4) Jäsenen katsotaan eronneen Seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden
kuluessa sen erääntymisestä.
Hallitus voi tarpeen vaatiessa myöntää maksuihin lisäaikaa.
Jäsenen erottamisesta päättää Seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen
erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erotettu jäsen ei voi liittyä uudelleen Seuraan.
Eroaminen tai erottaminen Seurasta ei vaikuta henkilöön kohdistuviin maksuvelvoitteisiin.
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää Seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista
kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään
kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on näiden lajiliittojen
hallituksilla, joiden jäsenenä Seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.
6 § Yhdistyksen hallitus
Hallitus edustaa Seuraa ja sen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus on lain ja säädösten sekä Seuran päätösten mukaan huolellisesti hoidettava Seuran asioita.
Seuran syyskokous valitsee hallitukseen 9 – 19 jäsentä:
- puheenjohtajan
- varapuheenjohtajan
- sihteerin
- taloudenhoitajan
sekä 5 – 15 vastuualueiden hoitajaa, jotka vastaavat seuraavien asioiden hoidosta ja toiminnoista ja joilta
edellytetään kyseessä olevien asioiden erityistä tuntemusta.
Vastuualueita ovat vähintään:
- saarten isännät
- telakkamestari
- kiinteistöasiat
- purjehdusasiat
- IT-asiat
- jäsenasiat
- virkistystoimita
Kaikki edellä mainitut kuuluvat Seuran hallitukseen. Hallitukseen ei saa valita Seuran päätoimista
työntekijää.
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö voidaan vapauttaa tehtävästään yhdistyksen kokouksen
päätöksellä, jos hän on toiminut tahallisesti hallituksen päätösten vastaisesti tai toimessaan tahallisesti tai
huolimattomasti aiheuttanut seuralle vahingon, josta syntyy yhdistyslain 39 § tarkoittama
vahingonkorvausvelvollisuus.
7 § Hallituksen kokoukset ja tehtävät
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin
vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä tekee siitä ehdotuksen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä
on paikalla. Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan hyväksymismenettelystä päättää hallitus
vuosittain.
Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa Seuran toimintaa ja panna täytäntöön Seuran kokousten päätökset
2. Valita Seuran kirjanpitäjä, jäsenasiain hoitaja, venerekisterin pitäjä sekä muut tarpeelliset
toimihenkilöt

3. Määrätä jaostojen tehtävät
4. Hoitaa Seuran taloutta
5. Pitää Seuran jäsenrekisteriä
6. Pitää Seuran venerekisteriä
7. Valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion
8. Kutsua koolle ja valmistella Seuran kokoukset
9. Ottaa ja vapauttaa Seuran palkallliset työntekijät
10. Hoitaa Seuran juoksevat asiat
8 § Nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä hallituksen
erikseen määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.
9 § Tilien ja hallinnon tarkastus
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille /
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle
lausunnolla varustettuna kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
10 § Yhdistyksen kokoukset
Seuran päätösvaltaa käyttää Seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta:
Kevätkokous ja Syyskokous.
Kevätkokous on pidettävä huhtikuun 30. päivään mennessä sekä Syyskokous marraskuun 30. päivään
mennessä.
Kevätkokouksessa:
- valitaan kokouksen toimihenkilöt
- valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
- esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilin- tai toiminnantarkastuslausuntoineen edelliseltä toimintakaudelta
- päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
- valitaan Seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
- päätetään sääntöjen 11 §:n määräämissä rajoissa kokouksen koollekutsumistavasta
- käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
Syyskokouksessa:
- valitaan kokouksen toimihenkilöt

- valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
- määrätään liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen- ja tukijäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
- valitaan sääntöjen mukainen hallitus seuraavalle kalenterivuodelle
- valitaan 1 toiminantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja
seuraavalle kalenterivuodelle
- vahvistetaan toimintasuunitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
- valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
- käsitelläät muut kokoukselle esitetyt asiat.
11 § Kutsu kokoukseen
Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu Seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava jäsenille
kirjallisena tämän Seuralle ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.
Varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava hallitukselle vähintään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenesosa (1/10)
Seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.
12 § Äänivalta kokouksessa
Seuran kokouksessa on äänioikeus läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut Seuran hänelle
määräämät jäsenmaksut. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
13 § Venerekisteri ja Seuran lippu
Jäsen, joka haluaa käyttää Seuran lippua, on velvollinen ilmoittamaan veneensä Seuran venerekisteriin.
Seuran hyväksymä katsastusmies katsastaa veneen purjehduskausittain.
Seuran lippua on oikeutettu käyttämään ainoastaan Seuran venerekisteriin kuuluva katsastettu alus. Seuran
merkkiä, joka on myös Seuran lipussa , saavat kantaa vain Seuran jäsenet eikä sitä saa muuttaa väriltään tai
muodoltaan.
Seuran lippu on valtioneuvoston pursiseuroille antaman asetuksen mukainen.
Kun Seuran venerekisteriin merkitty alus vaihtaa omistajaa, edellisen omistajan on ilmoitettava hallitukselle
neljän (4) viikon kuluessa siirrosta, jolloin alus poistetaan venereksiteristä.
Jäsenen velvollisuus on osoittaa kunniotusta ja arvonantoa lippujen käytössä ja kunnossapidossa.
14 § Sääntöjen muuttaminen
Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää Seuran kokous läsnä olevien kolme neljäsosaa (¾) äänten
enemmistöllä. Päätös on alistettavaTUL:n liittotoimikunnan hyväksyttäväksi.

15 § Eroaminen liitosta
Seura voi erota TUL:sta ja piiristä, jos vähintään kolme neljäsosaa (¾) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä
kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa sitä vaatii.
Seuran on tehtävä eroamisestaan ilmoitus TUL:lle ja asianomaiselle piirille.
16 § Yhdistyksen purkaminen
Seura voidaan purkaa, jos vähintään kolme neljäsosaa (¾) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kahdessa (2)
peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa sitä vaatii.
Seuran purkauduttua luovutetaan sen jäljelle jääneet varat TUL:lle.
17 § Erilaisia säännöksiä
Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan Yhdistyslain
säännöksiä.
18 §
Näillä säännöillä ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

