
Katajanokan venekerho KNV ry:n säännöt                  
 

 

I Nimi, kotipaikka ja kieli 

1§ Yhdistyksen nimi on Katajanokan venekerho KNV ry ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.

II Tarkoitus ja toimintamuodot 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on

• herättää ja ylläpitää harrastusta purjehdusurheiluun, retki- ja matkaveneilyyn sekä
merenkulkuun

• kehittää ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja veneilyssä, merenkulussa,
merimiestaidoissa ja merien ja saariston suojelussa

• erityisesti nuoriin kohdistuva tiedotus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan avulla tuoda
nuoria veneilyn ja purjehdusurheilun pariin

• herättää ja ylläpitää jäsentensä keskuudessa hyvää yhteishenkeä ja veneilykulttuuria

3§ Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan

• järjestämällä kilpailuja, harjoitus-, matka- ja yhteispurjehduksia
• edistämällä nuorisotoimintaa
• järjestämällä tietopuolisia ja käytännöllisiä luento- ja harjoitus- ja

neuvottelutilaisuuksia, kursseja sekä leirejä
• järjestämällä tilaisuuksia yhteiseen ajanviettoon
• hankkimalla omistukseensa tai hallintaansa toimintaansa varten tarpeellisia

venesatamia ja rantautumisalueita sekä kiinteistöjä, kalustoa ja irtaimistoa ja ylläpitää
näitä

• harjoittamalla sellaista taloudellista toimintaa ja varainhankintaa, joka välittömästi
liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti
vähäarvoisena

4§ Yhdistys voi kuulua sen tarkoitusperiä ja toimintaa edustaviin järjestöihin.

III Jäsenet ja maksut 

5§ Yhdistyksen jäseniä ovat:

• varsinaiset jäsenet
• juniorijäsenet
• puolisojäsenet
• kunniajäsenet
• kannattajajäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön.
Yhdistyksen puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen puolison.



Varsinaisen jäsenen kuoltua leskeksi jäänyt puolisojäsen siirtyy suostumuksensa mukaan
varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua.

Yhdistyksen juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 18 vuotiaan henkilön.
Juniorijäsen siirtyy suostumuksensa mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden alussa,
jona hän täyttää yhdeksäntoista (19) vuotta. Siirtyessään varsinaiseksi jäseneneksi
juniorijäsen suorittaa liittymismaksuna puolet varsinaisen jäsenen liittymismaksusta.

Kannattajajäsen on yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa tai
tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6§ Varsinaiset-, juniori-, puoliso- ja kannattajajäsenet hallitus hyväksyy hakemuksen ja siihen
liittyvän yhdistyksen kahden jäsenen antaman suosituksen perusteella. Kunniajäseniksi
yhdistys voi kokouksessaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen tarkoitusperiä ja
toimintaa erityisesti edistäneitä henkilöitä.

7§ Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen
vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus kun vähintään viisi jäsentä on kokouksessa
saapuvilla. Erottamispäätös on pätevä kun neljä jäsentä siihen yhtyy. Päätös on ilmoitettava
erotettavalle kirjattavana kirjeenä jäsenen jäsenrekisteriä varten ilmoittamaan osoitteeseen.
Erotettavalla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle.
Valituskirjelmä on toimitettava hallitukselle 30:n vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen
tiedoksi saamisesta. Asia käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa tai
muut sääntöjen edellyttämät maksut maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

8§ Yhdistyksen varsinaiset-, juniori-, puolisojäsenet suorittavat yhdistykselle siihen
liittyessään liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruus määrätään
vuosikokouksessa erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kannattajajäsenten jäsenmaksuista
päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

IV Hallitus ja toimihenkilöt 

10§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu

 puheenjohtaja, jota kutsutaan myös kommodoriksi,
 varapuheenjohtaja, jota kutsutaan myös varakommodoriksi
 viisi muuta jäsentä

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa siten, että kommodorin ja varakommodorin
toimikaudet kestävät kaksi seuraavaa vuotta. Muiden jäsenten toimikausi on myös kaksi
vuotta, kuitenkin niin, että vuosittain kaksi tai kolme on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla
erovuorossa olevat arvotaan, sen jälkeen erovuorossa on kukin vuorollaan.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita tehtäväänsä yhtäjaksoisesti korkeintaan
kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Erovuoroisten hallituksen jäsenten toimikausi alkaa ja päättyy vuosikokoukseen.



11§ Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen ollessaan estyneenä varakommodorin
kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla, paitsi
7§:ssä mainittua asiaa käsiteltäessä.

12§ Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä
muut toimihenkilöt, jotka ovat yhdistyksen toimintaa varten tarpeellisia. Hallitus voi perustaa
avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä sekä nimittää niiden jäsenet.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko kommodori yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä,
tai hallituksen jäsen yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, kaksi aina yhdessä.

14§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilejä ja toimintaa
tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilö.
Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa käsiteltävästä tilikaudesta
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

V Kokoukset 

15§ Yhdistyksen kokouksia ovat

• vuosikokous, joka pidetään vuosittain15.4. mennessä
• ylimääräinen kokous, joka kutsutaan koolle kun yhdistyksen kokous niin päättää tai

hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä koolle kutsumista kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua
asiaa varten

Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää joko
vuosikokouksen määräämässä yhdistyksen toimialueella huomattavan levikin omaavassa
sanomalehdessä ja ilmoituksella yhdistyksen ilmoitustaululla, tai jäsenille postitse tai
sähköpostitse lähetetyillä kirjallisilla kokouskutsuilla heidän jäsenrekisteriin ilmoittamaansa
osoitteeseen.

16§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

ääntenlaskijat
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat
• esitetään ja päätetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,

tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
tilivelvollisille kuluneen kauden toiminta- ja tilikaudelta

• tulevan kauden toimintasuunnitelma
• esitetään ja päätetään tulevan kauden talousarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

sekä kannatusjäsenten jäsenmaksut
• päätetään toiminnantarkastajien ja toimihenkilöiden mahdolliset palkkiot
• valitaan kommodori ja varakommodori joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet

erovuoroisten tilalle seuraavalle toimikaudelle sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
yksi varahenkilö.

• kokousten koollekutsumistapa sääntöjen 15§:n puitteissa ja lehdet, joissa kokouskutsut
ja tiedonannot jäsenille julkaistaan

• muut hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat.



Jäsenten esitykset kokouksille on toimitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukausi
ennen kokousta

17§ Yhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla, kunnia- ja
puolisojäsenillä sekä 15 vuotta täyttäneillä juniorijäsenillä. Kannattaja- ja 15 vuotta
nuoremmilla juniorijäsenillä on puheoikeus. Ratkaisu kokouksissa tapahtuu yksinkertaisella
äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöksissä tai laissa ole toisin määrätty. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on
yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VI Erinäisiä säännöksiä 

18§ Yhdistys pitää jäsen-, vene- ja kalustoluetteloja.
19§ Hallituksella on oikeus myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä.

20§ Hallituksella on oikeus antaa määräyksiä, ohjesääntöjä ja ohjeita yhdistyksen toimintaan
liittyvissä asioissa kuten esimerkiksi

• kiertopalkintojen säännöt
• kiinteistöjen käyttösäännöt
• kaluston ja irtaimiston käyttösäännöt
• satamamääräykset
• vartiosäännöt

VII Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen 

21§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta samoin kuin yhdistyksen purkamisesta on
päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, ja tullakseen
hyväksytyksi esityksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään kokouksessa
annetuista äänistä.

22§ Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava jollekin tunnetulle ja hyväksyttävin
periaattein toimivalle suomalaiselle oikeuskelpoiselle yhdistykselle käytettäväksi veneilyä tai
muuta veneurheilua edistävään tarkoitukseen. Varojen luovutuksesta ja niiden
käyttötarkoituksesta päättää yhdistyksen jälkimmäinen purkamiskokous.

23§ Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä 21.5.2013 KNV:n ylimääräisessä kokouksessa hyväksytyt säännöt on korjattu Patentti- ja
rekisterihallituksen lakimiehen Jyrki Kaukorannan tekemien korjausehdotusten mukaisesti. (Raine Löv/Heikki
Kaski) ja lähetetty Patentti- ja rekisterihallitukseen lopullista hyväksymistä varten 4.1.2014


