VAASAN KANOOTTIKERHO RY
VASA KANOTKLUBB RF
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Nimi: Vaasan Kanoottikerho r.y., ruotsiksi Vasa Kanotklubb r.f.
Yhdistysrekisterinumero: 118.675
Kotipaikka: Vaasa
Ensirekisteröinipäivämäärä: 14.08.1934
Voimassa olevat säännöt:
Hyväksytty 12.4.2018 ja 7.11.2018
1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Vaasan kanoottikerho ry ja sen kotipaikka on Vaasa.
Vaasan kanoottikerhosta käytetään lyhennettä VKK sekä ruotsinkielistä nimeä Vasa kanotklubb rf.
2 § YHDISTYKSEN KIELET
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.
3 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää melontaharrastusta ja toimia melonnasta kiinnostuneiden jäsenten
yhdyssiteenä. Yhdistys edistää melontaharrastusta tiedottamalla ja järjestämällä melontaan liittyvää
koulutusta, melontaretkiä ja muita tapahtumia.
4 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS
1. Yhdistyksen jäseneksi voi pyrkiä jokainen melonnan perustaidot hallitseva henkilö.
2. Jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava yhdistyksen hallitukselle, joka ratkaisee
jäsenyyshakemukset.
3. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle,
hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys raukeaa joko välittömästi
tai sen kalenterivuoden lopussa, jolle jäsen on maksanut jäsenmaksun.
4. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus varattuaan jäsenelle tilaisuuden joko suullisen
tai kirjallisen selvityksen esittämiseen. Päätös astuu voimaan heti.
5 § KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous
kutsuu hallituksen esityksestä pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Päätöksen tekoon
vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneiden äänimäärästä. Kunniapuheenjohtajaksi
voidaan kutsua vain yksi henkilö kerrallaan. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä sellainen henkilö, joka
on erityisen ansiokkaasti tukenut tai edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.
6 § JÄSENMAKSUT
Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään liittymismaksu, vuotuinen jäsenmaksu ja muita maksuja, joiden
suuruuden vuosikokous vuosittain määrää. 5§ mainitut kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet ovat kuitenkin
vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta. Jäsenmaksu tulee suorittaa hallituksen määrittämänä
ajankohtana. Uudet jäsenet maksavat jäsenmaksun liittymisen yhteydessä.
7 § YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET
Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on vuodessa kaksi varsinaista kokousta. Vuosikokous marras-joulukuussa ja kevätkokous
maalis-huhtikuussa hallituksen määrääminä aikoina ja paikoissa. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse jäsenille.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali
2. Käsitellään hallituksen esitys alkavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi
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3. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun sekä muiden maksujen suuruus seuraavaksi
toimintavuodeksi
4. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 3-9 jäsentä
6. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varamies tarkastamaan alkavan
toimintavuoden tilejä
7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. Esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolliselle
4. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
9 § YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo, tai vähintään yhden
kymmenesosan (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti pyytäessä. Viimeksi mainitussa tilanteessa kokous on
pidettävä neljän (4) viikon sisällä vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen kutsusta ja sekä sen
paikasta noudatettakoon mitä 8§ on vastaavasti vuosikokouksesta määrätty.
10 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa valittu hallitus, jonka muodostavat
vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja. Näiden lisäksi hallitukseen voidaan
valita muita jäseniä. Hallituksen enimmäiskoko on 10 henkilöä.
11 § HALLITUKSEN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSVALTA
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tarvittaessa tai jos vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljä (4)
vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse, puhelimitse tai muulla hallituksen käyttämällä
tiedotuskanavalla. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös virtuaalisesti tai
sähköisiä viestintäkanavia käyttäen.
12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä kannattaa kahdessa peräkkäisessä ainakin
kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista
äänistä.
14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on voimaan tullakseen tehtävä 13§ määrätyssä järjestyksessä. Jos yhdistys
puretaan tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat Suomen melonta- ja soutuliitto ry:lle käytettäväksi melonnan
edistämiseen Vaasassa tai kahden yhdistyksen kokouksen hyväksymään kohteeseen.
15 § MUUT SÄÄNNÖKSET
Sikäli kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty yhdistyksen toiminnasta, noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.

