LUONNOS YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN 5.2.2021

SUOMEN PURJE- JA LEIJALAUTALIITTO RY

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen purje- ja leijalautaliitto ry, englanniksi Finnish
Boardsailing Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimintaalueena on koko maa. Yhdistys on perustettu toukokuun 23. päivänä 1989 ja siitä
käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Liiton kieli on suomi.
2. Tarkoitus ja toiminta
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää purje-, leija- ja siipilautailua ja näiden lajien
talviharrastusta liiton toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni liiton jäsen
harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-

toimeenpanee kilpailuja, koulutustilaisuuksia, näytöksiä, kursseja ja juhlia
järjestää valmennus- ja harjoitustoimintaa
hankkii tarvittavia välineitä
ylläpitää hyvää yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten seurojen,
luokkaliittojen ja lajiorganisaatioiden kanssa

Toimintansa tukemiseksi liitto voi hankkia varoja harjoittamalla julkaisu- ja
tiedotustoimintaa, ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä tarpeellisia
kiinteistöjä. Liitto voi myös toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi liitto
voi harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa
ja bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –
asusteita. Tarvittaessa liitto hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat. Liitto voi
järjestää maksullista lajien koulutusta ja välinevuokrausta tukien lajien aloittamista ja
harrastamista.
Liitto edustaa Funboard, Formula (Fin and Foil), Formula Kite ja muita kiteluokkia,
Raceboard, RS: X, Techno 293, Techno 293 Plus, Techno Foil ja Wingsurfing luokkia
sekä mahdollisia muita lautailuluokkia. Liitto on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n
alainen liitto ja seura toimien jäsentensä aktiivisena edunvalvojana sekä kotimaassa
että kansainvälisesti.

3. Jäsenet
Henkilöjäseneksi tai nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka
hyväksyy liiton tarkoituksen, säännöt ja päätökset sekä Suomen Purjehdus ja Veneily
ry:n säännöt ja päätökset.
Hallitus voi lisäksi hyväksyä jäseneksi rekisteröidyn tai rekisteröitymättömän
yhdistyksen, joka hyväksyy liiton tarkoituksen, säännöt ja päätökset sekä Suomen
Purjehdus ja Veneily ry:n säännöt ja päätökset.
Kannattavaksi jäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä luonnollisen henkilön ja
kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee liiton
toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla
yhteisöjäsenelle on puhe- mutta ei äänioikeutta liiton kokouksissa.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä liiton kokouksen päätöksellä kutsua
henkilö, joka on edistänyt merkittävästi liiton toimintaa. Kunniajäsenen arvo on
elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä liiton kokouksen päätöksellä
kutsua liiton puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan
arvo on elinikäinen.
Liitto ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Liitto ylläpitää
purjenumerorekisteriä osana jäsenrekisteriä, purjenumero on henkilökohtainen ja
edellyttää liiton jäsenyyttä.
4. Liitosta eroaminen ja jäsenyyden päättyminen
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on tehtävä kirjallinen ilmoitus asiasta liiton
hallitukselle. Jäsen voi myös ilmoittaa eronsa suullisesti liiton kokouksessa, jolloin
asia kirjataan kokouspöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on
tehty. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut
näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.
Jäsen, joka ei ole hoitanut jäsenmaksuvelvoitetta kahden vuoden aikana katsotaan
eronneeksi liitosta.
5. Liitosta erottaminen
Liitolla on oikeus erottaa jäsen, joka
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut;
2) on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa
tai
3) ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamismenettely
Jäsenen erottamisesta päätetään liiton vuosikokouksessaan. Päätöksessä on
mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole liiton vuosikokouksessa esteellinen
äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta. Ennen päätöksen tekemistä
asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle suorittamiaan maksuja.
6. Jäsenmaksut
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää liiton
vuosikokous vuosittain.
7. Liiton varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Liitto pitää vuosikokouksen helmi-maaliskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman
ajankohdan määrää liiton hallitus.
Kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenille lähetetyillä sähköpostiviesteillä. Kokouskutsut julkaistaan myös
liiton verkkosivuilla.
Liiton kokouksissa on jokaisella henkilö-, nuoriso-, kunniajäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Yhdistys- ja kannatusjäsenillä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Liiton kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei voi
äänestää liiton kokouksissa.
Asioista, joita liiton jäsenet haluavat vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen
käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen
kokousta.
8. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi
ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7) Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
- toimintasuunnitelma
- talousarvio
- jäsenmaksujen suuruudet
8) Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallituksen puheenjohtaja
9) Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä.
10) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
11) Valitaan vastuuhenkilöt kutakin liiton ohjelmassa olevaa urheilumuotoa
edustavaan luokkaan/luokkiin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
12) Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille
panemat asiat
13) Kokouksen päättäminen
9. Liiton ylimääräinen kokous
Liiton ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai,
kun vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin
määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Esitys voidaan
toimittaa hallitukselle sähköpostitse. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava
asia, jonka vuoksi kokous kutsutaan koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä
vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä esityksen
edellä mainitulla tavalla.
10. Liiton hallinto
Liiton toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa
sekä liittoa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi
valitut kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi on erovuorossa vuosittain. Hallitus
valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus
valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta taloudenhoitajan ja tarvittaessa
sihteerin, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai, kun puolet hallituksen jäsenistä
kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävät
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Suunnitella ja kehittää liiton toimintaa yhdessä jäsenistön kanssa
Toimia liiton tehtäviä toimeenpanevana ja koordinoivana elimenä
Johtaa liiton toimintaa ja sopia keskuudessaan tehtävänjako
Vastata liiton ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta ja edustaa
kansainvälisessä toiminnassa liittoon kuuluvia luokkia
Vastata Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sääntöjen ja ohjeiden liitolle
asettamista velvoitteista
Vastaa jäsenrekisterin ylläpitämisestä
Vastaa liiton taloudesta ja talous seurannasta yhdessä hallituksen
ulkopuolisen kirjanpitotoimiston kanssa
Vastaa liiton tiedotustoiminnasta
Hyväksyy jäsenet
Päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä

Liiton hallituksen, määritettyjen jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa.
11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
hallituksen valtuuttama henkilö, kukin yksin.
12. Tilikausi
Liiton tilikausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.)
13. Liiton 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 tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

