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1. § Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Oulun Merenkävijät ry ja kotipaikka Oulun kaupunki. 
 
2. § Yhdistyksen tunnus ja kieli 
Yhdistyksen tunnuksena on valtioneuvoston 3.11.1927 vahvistama lippu ja yhdistyksen kieli on 
suomi. 
 
3. § Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
• herättää ja ylläpitää harrastusta purjehdukseen, moottoriveneilyyn, soutu- ja melontaurheiluun 

sekä merenkulkuun 
• kehittää ja edistää purjehdus-, merenkulku- ja merimiestaitoja 
• toimia jäsentensä yhdyselimenä 
• edistää merikelpoisten alusten rakentamista, varustamista, hoitoa ja käyttämistä 
• herättää ja ylläpitää hyvää merenkulkijahenkeä ja –perinnettä. 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys 
• järjestää purjehdus-, moottorivene-, navigointi-, soutu- ja melontakilpailuja 
• järjestää matka-, retki- ja yhteispurjehduksia, tietopuolista ja käytännön koulutusta sekä 

valistusta ja neuvontaa. 
• järjestää erilaista kuntoilu- ja virkistystoimintaa. 
 
4. § Toiminnan tukeminen 
Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi 
• ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
• viranomaisten luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä huvi- ja juhlatilaisuuksia 
• harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa 
• omistamaan kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita 
• harjoittamaan anniskelu- ja muuta ravintolatoimintaa 
• järjestämään maksullisia koulutustilaisuuksia 
 
5. § Järjestöihin kuuluminen 
Yhdistys voi liittyä jäseneksi valtakunnallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joiden toiminta edistää 
yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. 
 



 

 

6. § Yhdistyksen jäsenet 
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hallitukselle osoitetusta kirjallisesta anomuksesta ottaa jokainen 
hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö yhdistyksen kahden jäsenen suosituksella. 
Jäsenanomukset käsitellään hallituksen kokouksessa ja hyväksymiseen tarvitaan läsnä olevien 
hallituksen jäsenten yksimielinen päätös. 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, ainaisäseniä, vuosijäseniä, perhejäseniä, juniorijäseniä, 
yhteisöjäseniä tai kannattajajäseniä. 
 
Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä yleisen kokouksen päätöksellä kutsua 
henkilön, joka on erittäin ansioituneesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Ainaisjäseniä ovat jäsenet, jotka ovat yhdistyksen aikaisempien sääntöjen perusteella saaneet 
ainaisjäsenen aseman. 
 
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva täysi-ikäinen 
henkilö. 
 
Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Juniorijäsenestä tulee valintansa mukaan 
vuosi- jäsen tai perhejäsen, mikäli edellytykset perhejäsenyydelle ovat olemassa sen vuoden 
alkaessa, jona hän täyttää 18 vuotta. 
 
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. 
 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. 
 
7. § Jäsenmaksut ja liittymismaksu 
Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja ja liittymismaksuja, joiden suuruuden päättää yhdistyksen 
syyskokous jäljempänä mainittavia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
 
Liittymismaksuja ovat vuosijäsenen, perhejäsenen, juniorijäsenen, kannattajajäsenen ja 
yhteisöjäsenen liittymismaksu. 
 
Jäsenmaksuja ovat vuosijäsenen, perhejäsenen, juniorijäsenen, kannattajajäsenen ja yhteisöjäsenen 
vuotuinen jäsenmaksu. 
 
Uusi jäsen maksaa liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. 
 
Kunniajäsen ja ainaisjäsen ovat vapaat yhdistyksen jäsenmaksuista. 
 
Kunniajäsentä, ainaisjäsentä, perhejäsentä, kannattajajäsentä ja yhteisöjäsentä ei ilmoiteta 
lajiliittojen rekisteriin. Mikäli edellä mainittu jäsen haluaa kuulua lajiliiton rekisteriin ja saada lii- 
tosta tulevat jäsenedut, hänen on maksettava hallituksen määräämä lajiliiton jäsenmaksuun ja 
kuluihin perustuva vuosimaksu. 
 
Yhteisöjäsen ja kannatusjäsen maksavat hallituksen määräämän liittymismaksun ja vuotuiset 
jäsenmaksut. Yhteisöjäsenen on ilmoitettava hallitukselle, kuinka monta yhteisöön kuuluvaa 
henkilöä kunakin vuonna osallistuu yhdistyksen toimintaan. Yhteisöjäsenen on maksettava lisäksi 
jäsenmaksuna jokaisesta yhdistyksen toimintaan osallistuvasta täysi-ikäisestä henkilöstä 
perhejäsenen jäsenmaksua vastaava jäsenmaksu ja alle 18-vuotiailta juniorijäsenmaksua vastaava 
jäsenmaksu. 



 

 

 
8. § Seurasta eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen kommodorille 
taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan 
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa 
sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 
 
9. § Jäsenen eronneeksi katsominen 
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten 
erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 
 
10. § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin 
voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton 
antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. 
 
Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on varoitus, sakko, enintään 
kahden vuoden toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä, ellei kansallisen tai 
kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta antidopingsäännöstöstä muuta johdu.  
 
Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista 
rangaistuksista. 
 
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi 
päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ja 
kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, ei täytä 
näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai 
toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.  
 
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä 
mainituissa antidopingsäännöstöissä.  
 
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja 
kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. 
 
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:  
• Urheilulle vieraiden aineiden käyttö 

• Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen 
• Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena  
• Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 

• Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 
• Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu 

sääntökikkailu   
• Urheiluhuijaus 

• Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
• Tuloksista etukäteen sopiminen  



 

 

• Vedonlyönti 
• Vedonlyönti omasta kilpailusta 

• Lahjonta 
• Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen 

yritys tuloksen manipuloimiseksi 
• Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella 
 
11. § Toimielimet 
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. 
 
12. § Kokoukset 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään viimeistään huhtikuussa ja 
syyskokous, joka pidetään viimeistään marraskuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja 
paikassa. 
 
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen 
kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen tai lähettämällä kirjallinen kutsu. Jos kokouksessa käsitellään yhdistyslain 
23$:ssä tarkoitettuja asioita, on ne kokouskutsussa mainittava. 
 
Asioista, jotka jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksiin käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys 
hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta. 
 
Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestyksessä 
ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää. 

 
13. § Jäsenten äänioikeus 
Äänioikeutettuja jäseniä ovat kunniajäsenet, ainaisjäsenet, vuosijäsenet, perhejäsenet ja 15 vuotta 
täyttäneet juniorijäsenet. 
 
14. § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten 

laskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
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2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi: 

• Vuosijäsen 
• Perhejäsen 
• Juniorijäsen 
• Kannattajajäsen 
• Ainaisjäsenen kulumaksu 
• Yhteisöjäsen 

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio 
8. Valitaan yhdistykselle 

• kommodori, 
• varakommodori erovuoroisen tilalle sekä 
• hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
15. § Seuran ylimääräinen kokous  
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous 
niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin 
määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen 
kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 
 
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat 
tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 
 
16. § Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu: 
• yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi 
• kaksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan vara-

kommodoreiksi sekä 
• kuusi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittuamuuta jäsentä. 
 
Vuosittain on toinen varakommodoreista ja kaksi jäsentä erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla 
varakommodorien sekä ensimmäisellä ja toisella kerralla jäsenten erovuoroisuuden ratkaisee arpa. 
Sen jälkeen tapahtuu eroaminen vuoron mukaan. 
 
Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt, jotka osallistuvat hallituksen 
kokouksiin vain puhevaltaisina, jolleivät ole hallituksen jäseniä. Lisäksi hallitus voi asettaa 
alaisuuteensa toimikuntia ja jaostoja. 
 
Juniori- ja yhteisöjäseniä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen. 
 
17. § Hallituksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 
Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessa varakommodorin kutsusta ja on 
päätösvaltainen, kun kommodori tai jompikumpi varakommodoreista sekä neljä hallituksen jäsentä 



 

 

on saapuvilla. Hallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii kommodori tai jompikumpi 
varakommodoreista. 
 
18. § Hallituksen jäsenen erottaminen 
Jos hallituksen jäsen on kutsun saatuaan poissa kolmesta kokouksesta ilman hyväksyttävää syytä, 
yhdistyksen kokous voi erottaa hänet hallituksesta ja valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden 
jäsenen. 
 
19. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori, varakommodorit ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. 
 
20. § Toiminta- ja tilivuosi 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen ke- 
vätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
21. § Kunnianosoitukset 
Yhdistyksen hallitus jakaa kunnianosoituksia, kunniamerkkejä ja palkintoja sekä arvonimiä 
yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä, kilpailu- suorituksista sekä harrastusaktiivisuudesta. 
 
22. § Ohjeiden ja sääntöjen antaminen 
Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat antaa jäsenistöä velvoittavia ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä 
alusten tarkastuksesta, lipun ja tunnusten käytöstä sekä satamasäännöistä ym. veneilyyn liittyvistä 
asioista. 
 
23. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käy- 
tetään varat samaan tarkoitukseen. 
 
24. § Muita määräyksiä 
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä 
 
25. § Ainaisjäsenyys 
Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aikaisempien sääntöjen nojalla 
ainaisjäsenyyden saaneen jäsenen on maksettava johtokunnan määräämä lajiliiton jäsenmaksuun ja 
kuluihin perustuva vuosimaksu. 
 




