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Rekisteröity PRH:ssa 4.9.2015 
 

 

SÄÄNNÖT 

 

1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 
 

Yhdistyksen nimi on Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka Helsingin 
kaupunki.  
 
Yhdistyksen kieli on suomi. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä veneilyharrastuksessa sekä kehittää ja edistää 
jäsentensä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. 
 

2 § Tarkoituksen toteutus 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsenille ja heidän veneilleen tarpeellista satama-, 

retkisaari- ja telakkatoimintaa, järjestää kokouksia, luentoja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä veneily- ja 

merenkulkutaitojen kehittämiseen tähtäävää muuta toimintaa. 

3 § Lahjoitukset ja omistusoikeudet 

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiinteää ja irtainta 

omaisuutta. 

4 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, puolisojäseniä, nuorisojäseniä, ainaisjäseniä, 

kunniajäseniä, kutsuttuja jäseniä tai kannattajajäseniä. 

Kaikkien jäsenten jäseneksi pääsyn edellytyksenä on sitoutuminen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. 

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi, puoliso- ja nuorisojäseneksi pääsy edellyttää lisäksi 

hyväksytyn liittymismaksun suorittamista. 

Varsinainen jäsen maksaa hyväksytyn liittymismaksun sekä vuosimaksut. 

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä ennen näiden sääntöjen voimaantuloa yhdistyksen jäseneksi liittynyt 

henkilö, joka ilmoittaa hallitukselle halunsa liittyä ainaisjäseneksi ja maksamalla ainaisjäsenmaksun. 

Henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti 25 vuotta jäsenenä ja on tullut yhdistyksen jäseneksi ennen näiden 

sääntöjen voimaantuloa, voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi maksamatta ainaisjäsenmaksua. Henkilö, joka 

on ollut yhtäjaksoisesti yhteensä 25 vuotta puoliso- tai nuorisojäsenenä ja jäsenenä, josta vähintään 10 

vuotta varsinaisena jäsenenä, ja on liittynyt yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaantuloa, 

hyväksytään ainaisjäseneksi ilman ainaisjäsenmaksua. 

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä erityisen ansioituneen jäsenensä. 

Muilta osin yhdistyksen myöntämistä huomionosoituksista määrätään yhdistyksen kokouksen 

vahvistamassa huomionosoitusohjesäännössä. 

Puolisojäseneksi voidaan hyväksyä jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen puoliso. Hallitus voi hyväksyä 

puolisojäsenen, hänen ilmoituksen mukaan, varsinaiseksi jäseneksi tämän maksettua hyväksytyn 

liittymismaksun tai, jos hän on liittynyt yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaantuloa, ainaisjäseneksi 

tämän maksettua hyväksytyn liittymismaksun ja ainaisjäsenmaksun. Hallitus hyväksyy puolisojäsenen 

varsinaiseksi jäseneksi henkilön oltua puolisojäsenenä yhtäjaksoisesti yhteensä 25 vuotta. 

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen, puolisojäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen 

alle 19 -vuotias lapsi. Nuorisojäsenen tulee erota yhdistyksestä täyttäessään 29 vuotta tai hakea muuta 

jäsenyyttä. Täysi- ikäinen nuorisojäsen voi, oltuaan nuorisojäsen vähintään 5 vuotta, ilmoittamalla asiasta 
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hallitukselle milloin tahansa hakea varsinaista jäsenyyttä tai, jos hän on liittynyt yhdistykseen ennen näiden 

sääntöjen voimaantuloa, ainaisjäsenyyttä maksamalla hyväksytyn ainaisjäsenmaksun. 

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yhteisön tai henkilön, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen 

toimintaa. 

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kutsutuksi jäseneksi henkilön, joka on veneilyn puitteissa tai 

yhteiskunnallisesti ansioitunut. 

Yhdistyksen kaikista jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään heitä koskevat tiedot. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

5 § Jäsenmaksut 

Vuosittain suoritettavan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun samoin kuin seuraavana vuonna voimassa 

olevan ainaisjäsenmaksun ja liittymismaksun päättää syyskokous. Varsinaisen jäsenen ja puolisojäsenen 

jäsenmaksu on samansuuruinen. Nuoriso- ja kannattajajäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisen 

jäsenen ja puolisojäsenen jäsenmaksu. Puolisojäsenen liittymismaksu on neljä (4) prosenttia pienempi 

jokaista vuotta kohti, jolta hän on siihen mennessä maksanut jäsenmaksun. Ainais- ja kunnia- ja 

kutsujäsenet ovat vapautetut vuosittaisesta jäsenmaksusta. 

Hallitus voi perustellusta anomuksesta myöntää lykkäystä vuosittaisesta jäsenmaksusta jäsenelle. 

6 § Ohjesäännöt, laituripaikat ja veneluettelot 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta vahvistaa jäsenten noudatettavaksi järjestys-, 

satama-, telakointi-, laituripaikka-, palvelu- ja maksuperuste- yms. ohjesääntöjä. 

Yhdistys voi antaa laituripaikan varsinaiselle jäsenelle, ainaisjäsenelle ja kunniajäsenelle. Saadakseen 

laituripaikan veneelleen jäsenen pitää vuosittain katsastuttaa se yhdistyksen vahvistaman 

katsastusohjesäännön mukaan. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen, ainaisjäsenen ja kunniajäsenen 

hallinnassa olevalla, katsastetulla veneellä on yhdistyksen retkisataman käyttöoikeus. 

Kaikista yhdistyksen laituripaikan saaneista veneistä sekä kaikista yhdistyksen toimesta katsastetuista 

veneistä pidetään luetteloa, johon merkitään näitä koskevat tiedot. Luetteloa pidetään myös muista 

yhdistykselle ilmoitetuista yhdistyksen jäsenten katsastetuista veneistä. 

7 § Jäsenyydestä eroaminen 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon asian kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu kaikista muista velvollisuuksista paitsi 

erääntyneiden maksujen suorittamisesta. 

8 § Jäsenyydestä erottaminen 

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän 

yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on 

huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai muuten toiminut yhdistyksen vahvistamien sääntöjen 

vastaisesti. 

Jos jäsen on tyytymätön yhdistyksen hallituksen häntä koskevaan erottamispäätökseen, hän voi saattaa 

erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Vaatimus tästä on esitettävä johtokunnalle 

kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun hän on saanut tiedon erottamispäätöksestä. 

Jos vaatimusta ei esitetä em. järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta 

muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on 

erottamispäätöksen vahvistanut. 
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Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta vuoden ajan. Jäsenyys päättyy vuoden päättyessä, mikäli jäsenmaksu ei siihen mennessä ole 

tullut yhdistyksen pankkitilille. 

9 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori) ja 

kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 

vuosittain puolet on erovuorossa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita varsinainen jäsen, ainaisjäsen 

puolisojäsen, täysi-ikäinen nuorisojäsen tai kunniajäsen. 

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen. Puheenjohtaja voidaan valita 

yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan (1. varakommodorin) ja 2. varapuheenjohtajan (2. 

varakommodorin). Hallitus valitsee satamakapteenin sekä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

10 § Hallituksen kokoontuminen 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 1. tai 2. varapuheenjohtajan kutsusta. 

Kokous on myös kutsuttava koolle aina, milloin vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa 

asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

11 § Toimikunnat 

Yhdistyksen kokous voi velvoittaa hallituksen asettamaan toiminta- ja tilikaudeksi toimikuntia huolehtimaan 

hallituksen valvonnassa eri osa-alueiden toiminnasta. Yhdistyksen kokous voi vahvistaa toimikunnille 

hallituksen ehdotuksesta tarpeellisiksi katsomiaan ohjesääntöjä. 

12 § Kevätkokous 

Kevätkokouksessa valitaan kokoukselle: 

1. puheenjohtaja 

2. sihteeri 

3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
4. kaksi ääntenlaskijaa 

 

esitellään edelliseltä toimintakaudelta: 

 
5. toimintakertomus ja tilinpäätös 
6. tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta 

 

päätetään: 

 
7. tilinpäätöksen vahvistamisesta 
8. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

käsitellään: 

9. hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voimassa olevan 
yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 

13 § Syyskokous 

Syyskokouksessa valitaan kokoukselle: 
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1. puheenjohtaja 

2. sihteeri 

3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

4. kaksi ääntenlaskijaa 

 

valitaan seuraavalle toimintakaudelle: 

5. puheenjohtaja (kommodori) joka toinen vuosi 

6. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

7. tilintarkastaja ja tälle varamies  

 

päätetään: 

 

8. varsinaisten ja puolisojäsenten jäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun sekä 
varsinaisten jäsenten, puoliso- ja nuorisojäsenten liittymismaksun suuruudesta 

9. niistä mahdollisista toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan 11 §:n perusteella asettamaan 
10. mahdollisista kokouskutsujen ilmoitusvälineistä  

 

käsitellään: 

 

11. hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voimassa olevan 
yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu 

12. jäsenille tarjotuista palveluista perittävät maksut 
13. toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi. 

 

14 § Päätösvalta 

Yhdistyksen kokouksissa käyttävät päätäntävaltaa viisitoista (15) vuotta täyttäneet, henkilökohtaisesti läsnä 

olevat, jäsenmaksunsa suorittaneet varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet, kunniajäsenet, puolisojäsenet ja 

nuorisojäsenet. Kutsu- ja kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestykset 

toimitetaan avoimesti, ellei ole kyseessä henkilövaali, joka suoritetaan aina suljetuin lipuin. Milloin vähintään 

kaksi yhdistyksen jäsentä sitä vaatii, toimitetaan muukin äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa arpa ratkaisee. Kokouksessa 

tehtyjä ehdotuksia ei tarvitse kannattaa, jotta ne tulisivat huomioonotetuiksi. 

15 § Yhdistyskokousajat ja -kutsut 

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa. Ylimääräinen kokous 

voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 

hallitukselta vaatii sen kokoon kutsumista käsittelemään ilmoitettua asiaa. 

Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla ja sen lisäksi yhdistyksen tiedotuslehdessä tai 

yhdistyksen syyskokouksen päättämässä tiedotusvälineessä. 

16 § Toiminta- ja tilikausi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina viimeistään 15. 

maaliskuuta jätettäväksi tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään 31. 

maaliskuuta. 

 

17 § Nimenkirjoitus 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja 1. tai 2. varapuheenjohtaja yhdessä tai joku heistä yhdessä 

sihteerin kanssa. 

 

18 § Sääntöjen muuttaminen 
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Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin 

pidettävässä kokouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 

 

19 § Yhdistyksen purkaminen 

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 4/5 yhdistyksen kokouksessa annetuista 

äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään samansuuruisella ääntenenemmistöllä. 

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Suomen meripelastustyön tai yhdistyksen 

viimeisen kokouksen päättämän tahon hyväksi. 

 

20 § Oikeuspaikka 

Näiden sääntöjen soveltamisesta ja muista yhdistyksen toiminnoista johtuvat riita-asiat käsittelee 

ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin Käräjäoikeus, elleivät riidan osapuolet pääse asiassa sovintoon. 

 

21 § Yhdistyslain määräykset 

Muissa suhteissa noudatettakoon kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 

 
 

Nämä säännöt korvaavat 14.8.2013 PRH:ssa rekisteröidyt säännöt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


