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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Merimelojat ry ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki.
Yhdistys on perustettu toukokuun 21. päivänä vuonna 1931.
Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Toiminta-ajatus
Merimelojat ry edistää jäsentensä hyvinvointia luomalla melonnan
parissa urheilun, liikunnan, elämysten ja yhdessä tekemisen
mahdollisuuksia.

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi yhdistys
- tarjoaa jäsenilleen eri melontalajien kilpailu-, koulutus-
valmennus-, harjoitus- ja nuorisotoimintaa sekä retkeilytoimintaa ja
kuntoliikuntaa ja järjestää melontakouluja,
- tekee ehdotuksia, anomuksia ja aloitteita viranomaisille ja muille
yhteisöille sekä toimii omatoimisesti melontaurheilun kehittämiseksi
ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseksi ja
hoitamiseksi,
- välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita,
- harjoittaa toiminta-ajatuksensa mukaista tiedotus- ja
julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tai
hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja
urheilulaitoksia,
- hankkii varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen
huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia sekä vuokraa
Merimelojien majan juhlasalia/tiloja,
- edistää liikunnan tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukee
kulttuurien monimuotoisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä, sekä
toimii liikunnan ja urheilun eettisten sääntöjen ja ohjeistusten
mukaan.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen
luvan.

Yhdistys voi kuulua johonkin sen kokouksen hyväksymään kansalliseen
kattojärjestöön sekä noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden
jäsenenä se on.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön,
joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja sen kattojärjestöjen
sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti
edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä
kutsua puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.
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Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä
yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksioikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen
tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus
on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä
muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden
loppuun asti.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
- laiminlyö yhdistyksen jäseniltä perimien maksujen suorittamisen
- toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii yhdistyksen ja sen kattojärjestöjen tarkoitusperien
vastaisesti.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin
kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty
jäsenelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun
oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle
suorittamiaan maksuja.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n noudattamia
antidopingsäännöstöjä, kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä.

4. Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous
vuosittain. Talkoosuoritteen jäsen voi hoitaa joko talkootyönä tai
syyskokouksen vahvistamana rahallisena suoritteena.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Ennen näiden sääntöjen vahvistamista hallituksella on ollut oikeus
vapauttaa jäsen maksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen
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ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt yhdistykselle huomattavia
urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on
vapautettu jäsenmaksuvelvollisuudesta. Nämä edellä mainitut vanhat
saavutetut edut jäävät ainaisjäsenillä sellaisenaan voimaan.

Jäsenmaksut, kannattajajäsenmaksuja lukuun ottamatta, on
suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä. Tämän
päivän jälkeen peritään jäsenmaksu syyskokouksen päättämällä
määrällä korotettuna.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toiminnasta, taloudesta ja
omaisuudesta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja, jota
kutsutaan myös ylimelamieheksi, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut
vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on
erovuoroisia vuosittain.

Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla
kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy
tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa
jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen
tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä
keskuudesta varapuheenjohtajaksi melamiehen sekä lisäksi sihteerin
ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen
ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai
kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen
jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. Toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
2. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
4. Vastata yhdistyksen taloudesta
5. Pitää jäsenluetteloa
6. Tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten
8. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
10. Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia
heidän eduistaan
11. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden
kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
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13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tai tilintarkastajalle
tarkastettavaksi vähintään neljä viikkoa ennen kevätkokousta
14. Valita edustajat yhdistyksen kattojärjestöjen vuosi- ym.
kokouksiin

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompi kumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
Nimenkirjoittajien on oltava täysivaltaisia.

7. Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille tai
tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan on annettava kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta yhdistyksen
syyskokouksen määräämällä tavalla joko kirjeitse, sähköpostitse,
seuran verkkosivuilla tai kotikunnan sanomalehdessä.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista
kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun 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.

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa
mainituista asioista. Kokouksessa voidaan ottaa esille myös muu
kokouksen yksimielisesti päättämä asia.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä
on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin
säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan
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arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan
vaadittaessa äänestys suljettuna äänestyksenä. Valtakirjalla
äänestäminen ei ole sallittu.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat käsiteltäviksi kevät-
tai syyskokoukseen, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys
viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- ääntenlaskijat
3. Todetaan
- läsnäolijat
- äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja
tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan
antama lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- ääntenlaskijat
3. Todetaan
- läsnäolijat
- äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
- yleissuunnitelma
- talousarvio
- em. liittyen yhdistyksen liittymis-, jäsen- ja
kannattajajäsenmaksut, yhdistyksen kanoottien vuokrat sekä sakot
myöhästyneistä maksuista
- hallituksen jäsenten palkkiot
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten
jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös
ylimelamieheksi
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten
jäsenten keskuudesta hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten
tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
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varatoiminnantarkastajat, vaihtoehtoisesti voidaan valita
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Päätetään, millä tavalla kutsut yhdistyksen varsinaisiin ja
ylimääräisiin kokouksiin julkaistaan
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12.Kokouksen päättäminen

10. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


