
Turun Navigaatioseura -
Navigationssällskapet i Åbo

( 1 / 4 )

Sirkkalankatu 16 b 3 •  S irkkalagatan 16 b 3, 20500 Turku Åbo, Puh. 233 5783 Tel.
www.turunnav igaatioseura.f i  •  to imis to@turunnavigaat ioseura.f i

S E U R A N  S Ä Ä N N Ö T

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Navigaatioseura - Navigationssällskapet i Åbo ry. ja kotipaikka on
Turku.

2§ Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää merenkulkuharrastusta ja vesiliikennekulttuuria, kehittää ja
ylläpitää jäsentensä merenkulkutietoa ja merimiestaitoja.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen
osallisille.

Seura ja sen jäsenet antavat mahdollisuuksiensa mukaan vapaaehtoista apua meripelastus-
toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
� järjestää omakustannushintaisia yleisiä kursseja ja muuta navigaatio-opetusta.
� järjestää jäsenilleen jatkokoulutustilaisuuksia sekä käytännön kursseja ja harjoituksia.
� järjestää Navigaatioliiton laivurikurssien tutkintotilaisuuksia.
� harjoittaa veneilyjaokseen kuuluvien jäsentensä veneiden katsastustoimintaa alan

keskusjärjestöjen antamien ohjeiden puitteissa.
� tiedottaa toiminnastaan omalla yhdistyksen virallisella julkaisulla sekä www-sivujen

että messuille osallistumisen kautta.

Toimintansa tukemiseksi seura voi
� omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
� myydä laivurikursseilla tarvittavaa materiaalia sekä laivuritunnuksia.
� ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä testamentteja.
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3§ Seuran tunnus ja veneluettelo

Seuran virallinen tunnus on Merenkulkuhallituksen vahvistama veneily-yhdistyksen lippu sekä
Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä viiritunnus.

Seuran veneluetteloon merkitään niiden jäsenten veneet, jotka on hyväksytty vuosittain suo-
ritetussa katsastuksessa. Hyväksytystä katsastuksesta annetaan veneen omistajalle tai halti-
jalle todistus, joka oikeuttaa seuran lipun käyttämiseen.

4§ Seuran jäsenyys

Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, kunniajäseniä, kunniakommodoreita tai oppilasjäseniä.

Seuran vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut Suomen Navigaatioliiton
hyväksymän saaristolaivuritutkinnon, maksanut jäsenmaksun ja hyväksyy seuran tarkoituksen
ja säännöt. Jäsenyyttä tulee anoa seuran hallitukselta asianmukaisella allekirjoitetulla lomak-
keella.

Kunniajäseneksi tai kunniakommodoriksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa ja toiminut seuran hyväksi ja
on vuosijäsen.
Oppilasjäsen on jäsen, joka on laivurikurssilla ja anonut seuralta jäsenyyttä sekä maksanut
vuosimaksunsa mutta ei vielä ole suorittanut saaristolaivuritutkintoa. Oppilasjäsenenä voi olla
vain yhden kalenterivuoden ajan. Oppilasjäsen ei voi liittyä veneilyjaokseen tai toimia seuran
hallituksessa tai muissa luottamustehtävissä.

Oppilas- ja vuosijäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää seuran syyskokous.
Kunniajäseniltä ja kunniakommodoreilta ei jäsenmaksua peritä.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai kommodorille
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen, joka
laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen, on katsottava eronneeksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta jos
� jäsen on jättänyt muuten täyttämättä ne velvoitteet, joita hän on sitoutunut noudatta-

maan.
� jäsen on toiminut seurassa tai sen ulkopuolella seuraa huomattavasti vahingoittaen.

Erottamispäätös vaatii hallitukselta kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä.
Erotetulle on kahden viikon kuluessa ilmoitettava erottamisesta kirjatulla kirjeellä. Erotetulla
on oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti saattaa asia
seuran kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamispäätökseen vaaditaan kahden kolmasosan
(2/3) enemmistö annetuista äänistä.
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5§ Seuran hallinto ja toimielimet

Seuran toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtajana toimiva kommodori, varapuheenjohtajana toimiva 1. varakommodori sekä
2. varakommodori ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Kunkin hallituksen jäsenen toimikausi on
kolme vuotta. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin jälkeisen kalenterivuoden alusta.

Hallitus voi asettaa alaisuuteensa toimikuntia ja muita toimielimiä seuran toiminnan eri osa-
alueiden kehittämistä varten.

Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessa varakommodorin kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen yhden kommodoreista ja neljän (4) muun hallituksen jäsenen ol-
lessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori yhdessä taloudenhoitajaksi valitun
henkilön kanssa.

7§ Tilikausi ja tilintarkistus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimin-
takertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Ti-
lintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.

8§ Seuran kokoukset

Varsinaisia seuran kokouksia pidetään vuosittain kaksi, seuran kevätkokous maalis-
huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päi-
vän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Seuran kokouksissa läsnä olevilla vuosi- ja kunniajäsenellä sekä kunniakommodorilla on yksi
(1) ääni. Oppilasjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Vain kokouksessa
läsnäolevilla on äänioikeus.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Seuran kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran syys- ja kevätkokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päi-
vää ennen kokousta. Koolle kutsuminen tapahtuu postittamalla seuran jäsenluetteloon kuulu-
ville kirje tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomaleh-
dessä tai seuran omassa jäsenlehdessä.
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10§ Varsinaiset kokoukset

Seuran 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 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat
8. käsitellään muut ilmoitusasiat

Seuran 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. käsitellään ja vahvistetaan seuran ja toimikuntien toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja me-

noarvio seuraavaa vuotta varten
6. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
7. valitaan seuran kommodori, varakommodorit erovuoroisten tilalle
8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat
11. käsitellään muut ilmoitusasiat

Mikäli seuran jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi seuran kokouksessa, on hänen siitä
ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan liittää kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten vaali suoritetaan umpilipuin, jos vähintään yksi äänioikeutettu sitä vaatii.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä samansisältöisenä kah-
dessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän väliajoin pidettävässä seuran kokouk-
sessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa
on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi
käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12§ Erinäisiä määräyksiä

Tällä sääntöjen muutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.
Seura noudattaa toiminnassaan näiden sääntöjen ohella yhdistyslain säädöksiä.


