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1. YHDISTYKSEN NIMI on Linlon Veneilijät Ry, ja sen kotipaikka Kirkkonummi.
2. YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA on turvallisen ja antoisan perheveneilyn tukeminen
Kirkkonummella sekä ylläpitää ja lisätä jäsentensä valmiuksia vastuulliseen ja turvalliseen
veneilyyn
2.1 järjestämällä
- koulutusta ja kilpailuja sekä kippareille, miehistölle että junioreille jäsenkunnan
merenkulku- ja merimiestaitojen sekä hyvien merimiestapojen ylläpitämiseksi
- veneiden ja niiden varusteiden katsastustoiminnan, huollon ja korjausten neuvontaa
2.2 jakamalla tietoa vaaratilanteista merellä selviämisen keinoista sekä lähisaariston
veneilyreiteistä, venesatamista ja saaristoluonnon suojelusta
2.3 toimimalla vapaaehtoisessa yhteistyössä Linlon venesataman omistajan kanssa
sataman ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
2.4 tarjoamalla jäsenistölle merihenkisten harrastusten ja niihin vaikuttamisen
mahdollisuuden.
3. TOIMINTATAPA
3.1 Yhdistys voi perustaa toimikuntia eri toimintamuotojaan varten.
3.2 Yhdistyksen johtokunnan jäsenet toimivat tärkeimpien toimikuntien vastuullisina
ohjaajina ja valitsevat niihin jäsenet. He, kuten muidenkin toimikuntien vastuuhenkilöt,
tuovat toimikuntien ehdotukset, päätökset ja kertomukset johtokunnan harkittaviksi,
koordinoitaviksi ja vahvistettaviksi.
3.3 Jos toimikunnissa äänet menevät tasan, niin puheenjohtajan kanta ratkaisee.
3.4 Yhdistys voi toimintaansa tukeakseen liittyä tarvittaviin järjestöihin ja olla niiden kanssa
yhteistyössä.
4. RAHOITUS
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksua sekä
asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä sekä voi
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
5. JÄSENYYS
5.1 Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen veneilynharrastaja, joka on valmis vapaaaikanaan osallistumaan sen toimintaan tai henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi
muuten hyväksyy.
5.2 Yhdistyksen jäsenmaksua maksavia varsinaisia jäseniä ovat
- kipparijäsenet, joilla kokouksissa on sekä puhe- että äänivalta
- kipparijäsenten puoIisot puolisojäseninä, joilla myös on nämä oikeudet

5.3 Muiksi yhdistyksen jäseniksi johtokunta voi hyväksyä
- juniorijäseniksi alle 18-vuotiaita kipparijäsenen perheenjäseniä, joilla on kokouksissa
puhevalta, mutta ei peritä jäsenmaksua
- toimitsijajäseniksi, jotka toimivat yhdistyksen hyväksi ja joilla myös on kokouksissa
puheoikeus, mutta ei peritä jäsenmaksua
- kannatusjäseneksi fyysisen tai juridisen henkilön joka suorittaa vuosittain varsinaisen
jäsenen jäsenmaksun vähintään kaksinkertaisena. Kannatusjäsenellä on kokouksissa
puheoikeus.
Johtokunnan ehdotuksesta voi yhdistyksen sääntömääräinen kokous nimittää:
- kunniajäseneksi tai ainaisjäseneksi yhdistyksen toiminnassa pitkäaikaisesti
ansioituneen henkilön ja
- kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen puheenjohtajan, joilla on
kipparijäsenen oikeudet, mutta ei velvollisuuksia ja joilta ei peritä jäsenmaksua.
5.4 Jäsen voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen 2/3
enemmistöpäätöksellä erottaa kerhon jäsenyydestä määräajaksi tai kokonaan, mikäli hän:
- on toiminut tai käyttäytynyt veneilijänä vastuuttomasti aiheuttaen huomattavia vahinkoja
tai pahoja vaaratilanteita,
- rikkonut toistuvasti veneilyä koskevia lakeja tai määräyksiä,
- kieltäytynyt toistuvasti jäsenen velvollisuuksista ja tehtävistä,
- on toiminnallaan, menettelyllään tai käytöksellään aiheuttanut yhdistykselle tai sen
maineelle vahinkoa.
Erotetulle jäsenelle on kirjallisesti ilmoitettava päätöksestä, josta hän voi halutessaan
vedota, kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, yhdistyksen seuraavaan
sääntömääräiseen kokoukseen.
5.5 Jäsen, joka on kalenterivuonna on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan
itse eronneeksi ja jäsen poistetaan jäsenluettelosta.
5.6 Jäsen voi myös itse välittömästi erota yhdistyksestä ilmoittamalla päätöksestään
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.
Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
6. JOHTOKUNTA
6.1 Yhdistyksen asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimikuntien toimia koordinoi sen
johtokunta, johon kuuluvat yhdistyksen varsinaisista 18 -vuotta täyttäneistä jäsenistä
syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi
kalenterivuodeksi valitut kuusi jäsentä, jotka keskuudestaan valitsevat
varapuheenjohtajan. Johtokunta kutsuu sihteerin.
6.2 Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäiset erovuorot
arvotaan.
6.3 Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja toimikuntien vastuuhenkilöt
osallistuvat niihin myös.
6.4 Johtokunnassa johtaa puhetta puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan

varapuheenjohtaja.
6.5 Johtokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
6.6 Toimikuntien ehdotuksiin ottaa johtokunta kantaa seuraavassa kokouksessaan,
ehdotuksen vastaanottamisesta.
6.7 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä
jäsentä on läsnä. Sen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.
7. YHDISTYKSEN NIMEN ALLEKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi aina
yhdessä johtokunnan muun jäsenen kanssa.
8. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS
8.1 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
8.2 Tilinpäätös ja vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa
ennen kevätkokousta.
8.3 Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle kahden viikon
kuluessa tilien vastaanottamisesta.
9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
9.1 Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen
kokousta Linlon sataman ilmoitustaululla sekä yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla
ilmoituksella.
9.2 Yhdistyksen kokouksessa on otettava käsiteltäväksi ja merkittävä esityslistaan asia,
kun viisi varsinaista jäsentä sitä johtokunnalle esittää vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
9.3 Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys - lokakuussa:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
- Todetaan kokouksen laillisuus.
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
- Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
- Vahvistetaan toimintasuunnitelmiin liittyvä tulo- ja menoarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi
- Valitaan johtokunnan puheenjohtaja eli kommodori, joka toimii yhdistyksen
puheenjohtajana sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja yksi tilintarkastaja ja
tilintarkastajan varamies.
- Käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut tai kohdan 9.2 nojalla esille otettavat asiat.
9.4 Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
- Todetaan kokouksen laillisuus.

- Esitetään vuosikertomukset, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9.5 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrättyä
asiaa varten.
10. SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
10.1 Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään
johtokunnan esityksestä sääntömääräisessä kokouksessa, jolloin ehdotusten on saatava
2/3 annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä. Päätöksen vahvistaa
vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
10.2 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään
purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla yhdistyksen
tarkoituksia edistävään toimintaan.
11. PUUTTEET KERHON SÄÄNNÖISSÄ
Muissa kuin yllä olevien pykälien tarkoittamissa tapauksissa yhdistyksen toimintaan
sovelletaan yhdistyslain säännöksiä, kuten myös tapauksissa, joissa ne olisivat lain
vastaisia.

