
RAISION VENESEURA 
 
 
 
Raision Veneseura ry:n säännöt  
 
1§ 
Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura  ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. 
 
2§ 
Yhdistyksen perustavat kokoukset pidettiin  12.10.1970 ja 18.10.1970 ja merkittiin 
yhdistysrekisteriin 22.4.1971. 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
 

1. edistää ja tukea purje- ja moottoriveneily- sekä muita vesillä tapahtuvia harrastuksia 
2. edesauttaa vesillä liikkumisen turvallisuutta järjestämällä erilaisia purje- ja 

moottoriveneilijöille tarkoitettuja kilpailuja ja tapahtumia sekä toimeenpanemalla 
merimiestaitoa, veneiden, moottoreiden ja niiden varusteiden hallintaa ja 
tuntemusta edistäviä kursseja ym. tilaisuuksia 

3. edistää toiminnallaan luonnon suojelua  
 
Varoja toimintaansa yhdistys hankkii kantamalla jäseniltään maksuja, toimeenpanemalla 
asianomaisilla luvilla rahankeräyksiä, arpajaisia ja kilpailuja sekä ottamalla vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja. 
 
3§ 
Yhdistyksen kieli on suomi 
 
4§ 
Yhdistys voi kuulua jäsenseurana Suomen Purjehtijaliitto ry:een ja Suomen Veneilyliitto – 
Finlands Båtförbund ry:een ja  muihin veneilyharrastusta, luonnonsuojelua  ym. 
harjoittaviin järjestöihin, joiden toimintaperiaatteet eivät ole ristiriidassa yhdistyksen 
tarkoitusperien kanssa. 
Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat kirjainyhdistelmä RVS, Kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksellä 4/590/81 vahvistama lippu, standaari sekä muut 
yhdistyksen vahvistamat tunnukset. 
Virallisten tunnusten käytöstä ja käyttöönotosta päättää hallitus. 
 
5§  
Yhdistyksen sisällä voidaan perustaa jaostoja, jotka toimivat yhdistyksen vahvistamien 
määräysten ja sääntöjen mukaisesti. 
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6§ 
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa hakemuksen perusteella jokainen hallituksen 
hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu suorittamaan liittymis- ja 
jäsenmaksut. 
Jäsenanomuksessa on mainittava henkilö- ym. yhdistyslain mukaiset tiedot, jotka 
merkitään yhdistyksen jäsenrekisteriin 
 
7§  
Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vuosijäseniä, juniorijäseniä tai kannattajajäseniä 
Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erityisen 
huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai yhdistyksen hyväksi 
toimimalla ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään 
yhdistyksen kokouksessa ja sen on saatava annettujen äänien ¾ määräenemmistö. 
Kunniajäseniltä ei peritä yhdistyksen vuotuista jäsenmaksua. 
Vuosijäsen on jäseneksi hyväksytty henkilö, jonka on liittyessään maksettava yhdistyksen 
syyskokouksen määräämä liittymismaksu ja vuosittain yhdistyksen syyskokouksen 
vahvistama jäsenmaksu sekä kokouksen tarvittaessa määräämä ylimääräinen 
jäsenmaksu.  
 
Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä vain alle 18-vuotias henkilö. 
Juniorijäsenen on maksettava syyskokouksen määräämä vuosittainen jäsenmaksu. 
Jäsenmaksu saa olla enintään puolet vuosijäsenelle määrätystä jäsenmaksusta. 
Juniorijäsen voi siirtyä vuosijäseneksi 18 vuotta täytettyään maksamalla puolet 
voimassaolevasta liittymismaksusta. 
 
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai 
oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea ja kannattaa yhdistyksen toimintaa. 
Kannattajajäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen 
syyskokous vahvistaa. 
 
Yhdistyksen syyskokous päättää hallituksen esityksestä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle. 
 
Yhdistys pitää jäsenistään jäsenrekisteriä ja sen pidossa noudatetaan henkilötietolaissa 
annettuja määräyksiä. 
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8§  
Jäsen on oikeutettu kantamaan yhdistyksen virallisia tunnuksia ja käyttämään 
katsastetussa veneessään yhdistyksen lippua. 
Jäsen ei saa luovuttaa tunnuksia yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle. 
Yhdistyksen hallitus on oikeutettu antamaan tai anomaan erityisen ansioituneelle 
jäsenelleen tai yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle tai yhteisölle yhdistyksen 
ansiomerkkejä tai muita huomionosoituksia. 
 
9§  
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen 
kommodorille, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan ennen eroamistaan 
langenneet yhdistyksen jäsenilleen määräämät maksut. 
Ne yhdistyksen jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet yhdistyksen syyskokouksen                  
vahvistamia erääntyneitä jäsenmaksuja neljän kuukauden kuluessa, yhdistyksen hallitus 
on oikeutettu poistamaan jäsenluettelosta. Jäsenmaksunsa maksamatta jättänyttä 
pidetään tämän jälkeen yhdistyksestä eronneena. 
Jäsenen joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kunniaa, hyviä tapoja, rikoslakia tai yhdistyksen 
päättämiä oikeutettuja määräyksiä voi hallitus erottaa, jos vähintään kuusi hallituksen 
jäsentä kannattaa erottamista 
Erotetulla on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä. 
Erotetulle on ilmoitettava päätöksestä todisteellisesti viikon kuluessa. Erotetulla on oikeus 
saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Vaatimus tulee esittää 
yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa erotetun saatua tiedon erottamispäätöksestä. 
Yhdistyksen kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseen vähintään ¾  
kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin. 
 
10§ 
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat 
puheenjohtaja eli kommodori ja varakommodori sekä kahdeksan muuta jäsentä. 
Hallitus valitsee taloudenhoitajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Kommodori ja varapuheenjohtaja eli varakommodori valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut 
hallituksen jäsenet neljäksi vuodeksi. Muista hallituksen jäsenistä kaksi on vuosittain 
erovuorossa. 
Erovuoroiset hallituksen jäsenet voidaan valita välittömästi uudelleen.  
  
11§ 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin, tai hänen estyneenä ollessaan 
varakommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen ollessa läsnä, 
joista yhden on oltava kommodori tai varakommodori. 
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12§ 
Kommodori valvoo yhdistyksen toimintaa ja toimii puheenjohtajana hallituksen 
kokouksissa.  
Kommodori vastaa yhteyksien ja suhteiden hoitamisesta yhdistyksen ulkopuolisiin 
sidosryhmiin. 
Varakommodori toimii kommodorin estyneenä ollessa kommodorin sijaisena. 
 
Sihteeri hoitaa kokouksien pöytäkirjojen pidon, laatii vuosikertomuksen, jonka hallitus 
hyväksyy, sekä hoitaa arkistoa.  
 
Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen taloussuunnittelusta, talousarvion laadinnasta ja sen 
toteutumisen seurannasta, yhdistyksen kirjanpidosta, rahavarojen ja omaisuuden hoidosta 
sekä saatavien perinnästä ja velkojen maksamisesta. 
Tarvittaessa hallitus voi valita virkailijoille varahenkilöt ja lisätä virkailijoiden määrää 
nimeämällä mm. jäsenrekisteristä ja seuran internet-kotisivuista vastaavan henkilön. 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodorit yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun 
hallituksen jäsenen kanssa. 
 
13§ 
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Kirjanpito ja vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. 
Tarkastettu kirjanpito ja tilinpäätös on palautettava tarkastettuna hallitukselle kahta viikkoa 
ennen kevätkokousta ja tarkastuksesta on tilintarkastajien annettava kirjallinen lausunto. 
 
14§ 
Yhdistyksen syyskokous pidetään kunkin vuoden marraskuussa ja kevätkokous 
huhtikuussa. Hallitus määrää lähemmin kokousajan ja – paikan. 
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali  
4. Toimitetaan kommodorin ja varakommodorin vaalit 
5. Toimitetaan kahden erovuoroisen hallituksen jäsenen vaali  
6. Käsitellään hallituksen tulevaa toimintakautta varten laatima toimintasuunnitelma 
7. Päätetään tulevan toimintakauden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet  
8. Vahvistetaan tulevan toimintakauden tulo- ja menoarvio 
9. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenen kokoukselle esittämät asiat. 

Kokouksessa esille otettujen asioiden päätös voidaan siirtää seuraaviin kokouksiin, 
jos asian valmisteluun ei ole hallituksella jäänyt riittävästi aikaa. 
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15§ 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta 
4. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä tilintarkastajien 

lausunnot 
5. Vahvistetaan tilinpäätös  
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
7. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenen kokoukselle esittämät asiat. 

Kokouksessa esille otettujen asioiden päätös voidaan siirtää seuraaviin kokouksiin, 
jos asian valmisteluun ei ole hallituksella jäänyt riittävästi aikaa. 

 
16§ 
Yhdistys kokoontuu syys– ja kevätkokouksen lisäksi myös milloin yhdistyksen kokous 
niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetusta jäsenistä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii kokousta koolle 
määriteltyä asiaa tai asioita käsittelemään. 
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kullekin jäsenelle jäsenen ilmoittamaan 
osoitteeseen lähetettävällä kirjeellä tai sähköisellä ilmoituksella. Kutsu on lähetettävä 
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 
Yhdistyksen tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei päätöksessä ole erikseen 
mainittu, eikä yhdistyslaki toisin määrää. 
 
17§ 
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on vain kunnia- ja vuosijäsenillä, joilla jokaisella 
on yksi ääni. Juniorijäsenillä ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ratkaisee äänten yksinkertainen 
enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole erikseen muuta mainittu. Äänten 
mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi 
vaaleissa jotka ratkaistaan arvalla. 
 
18§  
Yhdistyksen hallituksella on oikeus antaa ohjesääntöjä ja määräyksiä yhdistyksen 
toimintaan liittyvissä asioissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yhdistyksen alueiden ja 
kiinteistöjen käyttö- ja varaussäännöt, satama- ja venepaikkamääräykset sekä 
vartiosäännöt. 
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19§ 
Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä 
kokouksessa ja päätöksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään ¾ kaikista annetuista 
äänistä. 
 
20§ 
Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus ja varat jätettävä yhdelle tai useammalle 
Lounaisrannikon alueella toimivalle veneilyharrastusta, vesillä liikkumisen turvallisuutta 
tai luonnonsuojelua edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle. 
 
 
 
Sääntömuutos on käsitelty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.2.2004 ja 
kevätkokouksessa 13.4.2004. Patentti-ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin 
käsittelyn jälkeen ne palautettiin muutosesityksin, jonka jälkeen ne käsiteltiin uudelleen 
yhdistyksen kevätkokouksessa 12.4.2005 ja ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 
25.5.2005. 
Sääntömuutosesitys palautettiin uudelleenkäsittelyyn. Yhdistysrekisteristä saatujen 
muutosehdotuksien pohjalta sääntömuutos käsiteltiin yhdistyksen syyskokouksessa 
01.11.2005 ja ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 1.12.2005. 


