
Yhdistyksen säännöt 
 
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Speed & Powerboat Society Ry ja sen kotipaikka on Parainen. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia nopeista veneistä kiinnostuneiden, omistajien, rakentajien         

ja harrastajien yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii edistämään näiden veneiden tietoisuutta Suomessa          

ja täten lisäämään veneiden määrää vesillä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

● Tukee jäsentensä välistä kanssakäymistä ylläpitämällä internetsivustoja. 

● Luo yhteyksiä samanhenkisiin yhteisöihin ja veneiden parissa toimiviin tahoihin koti- ja           

ulkomailla. 

● Järjestää jäsenille mahdollisuuksien mukaan kokoontumisia, kilpailuja, juhlia sekä        

näytöksiä.  

● Voi järjestää jäsenilleen ohjattua virkistystoimintaa. 

● Voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. 

● Voi organisoida ja järjestää alaan liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia sekä osallistua alan            

näyttelyihin ja tapahtumiin koti- ja ulkomailla. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

● Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 

● Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

● Järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. 

● Järjestää erilaisia maksullisia tilaisuuksia ja juhla-, huvi-, yms. tapahtumia. 

● Tarjota kaupaksi toimintaansa edustavia painotuotteita. 

● Harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä 

 

3. Jäsenet ja jäsenyyden ehdot 



Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen. 

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

4. Jäsenen velvollisuudet 

Jäsenien tulee toimia muita yhdistyksen Jäseniä kohtaan rehellisesti, lain-, oikeuden- ja yleisesti 

hyväksyttyjen hyvien tapojen mukaisesti kaikessa yhdistyksen järjestämässä toiminnassa ja 

mediassa. 

Jäsenillä on velvollisuus huolehtia, että yhdistyksellä on tiedossa voimassaolevat jäsenen 

yhteystiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jäsenien tulee päivittää tiedot yhdistyksen 

rekisteriin sähköpostilla tai ilmoittaa muutoksista yhdistyksen hallitukselle taì toimihenkilöille. 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan kirje, sähköposti tai tekstiviesti. Yhdistyksen hallitus voi 

katsoa yhdistyksen Jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut vuosittaista 

jäsenmaksuaan 1 viikon kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä. 

Hallitus voi erottaa Jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, 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. 

6. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 

vuosikokous.  



7. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 

muuta varsinaista jäsentä.. 

Yhdistyksen järjestämän toiminnan käytännön toteuttamiseen hallitus voi asettaa toimikuntia 

ja/tai toimihenkilöitä. Hallitus määrittää ko. toimintaan (esim. tapahtumat) liittyvät ja niissä 

käytettävät toimintatavat ja pelisäännöt. Hallitus voi myös valtuuttaa ko. toimintaa järjestävän 

toimikunnan tai toimihenkilön vastaamaan toimintatavoista ja pelisäännöistä. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen kaksi jäsentä. Hallitus voi oikeuttaa erikseen henkilön 

kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 



Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan 

tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

1O. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

maalis-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 

sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 

hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota 

on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistölIä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 

11. Yhdistyksen kokousten 
koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille. Kutsu lähetetään jäsenille tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

12. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 



2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruudet 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
10. Käsitellään muut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, 

on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja 
yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalIa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 


