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16.10.2005

1. YHDISTYKSEN NIMI on SATAMAYHDISTYS-LINLO MARINA ry ja yhdistyksen kotipaikka on
KIRKKONUMMI.
2. YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA on veneilyharrastuksen ja sen yleisten edellytysten edistäminen
ja kehittäminen Kirkkonummen kunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja
antaa lausuntoja, harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa, osallistuu Linlon venesataman
ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä järjestää veneiden yhteisnosto- ja yhteislaskutilaisuuksia.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun tuloksellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3. TOIMINTATAPA
3.1 Yhdistyksen hallitus voi perustaa avukseen toimikuntia eri toimintamuotojaan varten
3.2 Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat toimikuntien vastuullisina ohjaajina. Hallitus hyväksyy
toimikuntien jäsenet vastuuhenkilön ehdotuksesta. Vastuulliset ohjaajat tuovat toimikuntien
ehdotukset, päätökset ja kertomukset hallituksen harkittaviksi, koordinoitaviksi ja vahvistettaviksi.
3.3 Jos hallituksessa tai toimikunnissa äänet menevät tasan, niin puheenjohtajan kanta ratkaisee.
3.4 Yhdistys voi toimintaansa tukeakseen liittyä tarvittaviin järjestöihin ja olla niiden kanssa
yhteistyössä.
4. JÄSENYYS
4.1 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Kirkkonummella vakituisesti asuva henkilö
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Mikäli jäsenyyden omaava henkilö muuttaa pois
Kirkkonummelta säilyttää hän jäsenyytensä. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaisella jäsenellä on
- yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänivalta.
- oikeus lunastaa vuodeksi kerrallaan laituripaikka tai telakointipaikka tai molemmat yhdistyksen
kokouksen vahvistamien venepaikkasäännön ohjeiden mukaisesti..
4.2 Muiksi yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä:
- kannatusjäsen, joka on yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea
yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on kokouksissa puheoikeus. Kannatusjäsenen hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
- kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen
toiminnassa pitkäaikaisesti ansioitunut henkilö ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioitunut puheenjohtaja.
Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on varsinaisen jäsenen oikeudet, mutta ei velvollisuuksia
ja heiltä ei peritä jäsenmaksua.
5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
5.1 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla päätöksestään kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
5.2 Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
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vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja
5.3 Erotetulle jäsenelle on kirjallisesti ilmoitettava päätöksestä, josta hän voi halutessaan vedota,
kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, yhdistyksen seuraavaan varsinaiseen kokoukseen.
6. LIITTYMIS-, JÄSEN- JA VENEPAIKKA SEKÄ TALVITELAKOINTIPAIKKA MAKSUT SEKÄ
RAHOITUS.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksua, sekä asianomaisen
luvan saatuaan voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja. Laiturien käytöstä yhdistys voi periä laituripaikkamaksuja sekä telakoinnista
telakointimaksuja. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Yhdistyksen syyskokous päättää
seuraavan vuoden laituripaikkamaksujen ja telakointipaikkamaksujen ,vartosanktiomaksujen ja
veneenlaskuluiskan käyttömaksujen suuruudesta.sekä yhdistyksen tekemästä veneen tai muun tavaran
siirrosta perittävästä korvauksesta satamankäyttäjiltä.
7. HALLITUS
7.1 Yhdistyksen asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimikuntien toimia koordinoi yhdistyksen hallitus.
Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen varsinaisista jäsenistä syyskokouksessa yhdeksi
kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitut kuusi varsinaista
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kutsuu
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
7.2 Hallituksen varsinaisista jäsenistä sekä varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäiset
erovuorot arvotaan.
7.3 Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
7.4 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toisen
hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, aina kaksi yhdessä.
9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
9.1 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
9.2 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.
9.3 Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
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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, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannatus jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
10.1 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta Linlon sataman ilmoitustaululla julkaistavalla ilmoituksella. Tämän lisäksi voidaan
kokoon kutsumiseen tarvittaessa käyttää postitettavaa kirjettä, sähköpostia tai mahdollisilla
yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavaa ilmoitusta.

10.2 Varsinaiset kokoukset
10.2.1 Yhdistyksen kevätkokouksessa 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 tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10.2.2 Yhdistyksen syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään
seuraavankalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksujen, laituripaikkamaksujen ,
telakointimaksujen,vartiosanktiomaksujen ja veneenlaskuluiskan käyttömaksujen
suuruudesta sekä yhdistyksen tekemästä veneen tai muun tavaran siirrosta perittävästä
korvauksesta satamankäyttäjiltä
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6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
11.1 Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotusten on saatava ¾ annetuista äänistä käydäkseen kokouksen
päätöksestä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Sääntömuutos tai purkaamispäätöksen vahvistaa vähintään kuukauden kuluttua pidetty yhdistyksen
kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
11.2 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään purkautumisesta
päättävän jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksia edistävään
toimintaan.
12 PUUTTEET YHDISTYKSEN SÄÄNNÖISSÄ.
Muissa kuin yllä olevien pykälien tarkoittamissa tapauksissa yhdistyksen toimintaan sovelletaan
yhdistyslain säännöksiä.
Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 16.10.2005 ja PRH:n
yhdistysrekisterissä 01.03.2006
Sääntömuutokset on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 10.12.2009 ja 25.05.2010 ja PRH:n
yhdistysreksiterissä 11.05.2010

Vakuudeksi
Kokouksen puheenjohtaja

____________________
Jukka-Petri Mäkeläinen

Kokouksen sihteeri

___________________
Johanna Torppa

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat:

____________________
Rolf Ekholm

___________________
Kauko Poikonen

