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Hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ: 

 Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäsenyyden määritelmiä ja vähäisissä määrin 
äänioikeuden perusteita yhdistyksen kokouksissa. Kuitenkin niin, että kaikkiin jäsenryhmiin 
kuuluvien nykyisten jäsenten edut säilyvät ennallaan. 

 Näiden lisäksi on säännöistä purettu ristiriitaisuuksia ja virheitä, sekä muutettu eräitä pykäliä 
paremmin nykyaikaan sopiviksi. Lisäksi on lisätty tarkennuksia jäsenmaksuihin liittyen. 

 Yksityiskohtaiset muutostiedot ovat alla perusteluineen. 

 

MUUTETTAVAKSI EHDOTETUT SÄÄNTÖKOHDAT: 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Pursiseura r.y. ja kotipaikka Lappeenranta. Yhdistystä kutsutaan 
näissä säännöissä seuraksi. 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Pursiseura ry. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistystä 
kutsutaan näissä säännöissä seuraksi. 

Perustelu: 
Kieliasu: rekisteröidyn yhdistyksen lyhenne on muutettu nykykirjoitussäännön mukaiseksi. 

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu, momentti 1 kohta 1 

herättää ja ylläpitää purjehdusharrastusta seuran toiminta-alueella 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

herättää ja ylläpitää purjehdus- ja veneilyharrastusta 

Perustelu: 
Toiminnan rajaaminen pelkästään purjehdukseen ei vastaa nykyistä toimintaa. Toiminnan 
rajaaminen maantieteellisesti on tarpeetonta ja matkapurjehdusjaoksen tavoitteiden 
vastainen. 

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu, momentti 4 

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettä, kumpaakin enintään 
yhdessä liikepaikassa, järjestää koulutusta, vuokrata pienimuotoisesti tiloja tai omistamiaan aluksia, 
harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää huvitilaisuuksia, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan 
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa liiketoimintaa, järjestää koulutusta, vuokrata tiloja tai 
omistamiaan aluksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää huvitilaisuuksia, toimeenpanna 
asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja. 

Perustelu: 
Rajaukset eivät vastaa tämän päivän tarpeisiin. Esimerkiksi Wilmanrannan vuokrausta ei 
voida pitää aivan pienimuotoisena ja se on rahoituksemme tukijalka. 
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4 § Jäsenet ja jäsenmaksut, momentti 1 kohta 1 

vuosijäsenet, jotka suorittavat seuran syyskokouksen määräämän liittymis- ja vuosimaksun, 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat seuran syyskokouksen määräämän liittymis- ja vuosimaksun, 

Perustelu: 
Vuosijäsenellä tarkoitetaan tyypillisesti jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Tästä 
syystä varsinainen jäsen kuvaa paremmin tätä jäsenryhmää. 

 

4 § Jäsenet ja jäsenmaksut, momentti 1 kohta 4 

kannattajajäsenet, jotka suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna kaksikymmenkertaisen 
vuosimaksun tai vuosittain syyskokouksen määräämän kaksinkertaisen vuosijäsenmaksun 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

kannattajajäsenet, jotka suorittavat seuran syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai 
vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.  

Perustelu: 
Kannattajajäsen maksun suuruutta on tarpeetonta määritellä säännöissä ja tällä 
muutoksella se saatetaan vuosikokouksen päätettäväksi. 

 

4 § Jäsenet ja jäsenmaksut, momentti 2 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Ehdotetaan siirrettäväksi sääntöjen kohtaan ’14 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen’ 
ja muutettavaksi muotoon: 

Sääntömuutos ei vaikuta jäsenen ennen sääntömuutoksen voimaantuloa saavuttamiin 
jäsenoikeuksiin. Tämä koskee kaikkia jäsenryhmiä. 

Perustelu: 
Lause on muutettu paremmin ymmärrettävään muotoon ja siirretty asiasisällöllisesti 
paremmin soveltuvaan kohtaan. 

 

4 § Jäsenet ja jäsenmaksut, momentti 3 

Vuosijäsenet ja juniorijäsenet hyväksyy seuran hallitus. 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

Seuran hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet hakemuksesta. 

Perustelu: 
Jäsenryhmän nimi on muutettu vastaamaan aiempaa muutosta ja lisätty tarkennus 
hakemuksesta. Kieliasu. 

 

4 § Jäsenet ja jäsenmaksut, momentti 4 

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran 
toimintaa. Kölintervaajan hallitus kutsuu vuosittain. 
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Ehdotetaan muutettavaksi: 

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka 
haluaa tukea seuran toimintaa. Kölintervaajan hallitus kutsuu vuosittain. 

Perustelu: 
 Lisätty mahdollisuus hyväksyä myös yksityisiä henkilöitä kannattajajäseneksi. 

 

4 § Jäsenet ja jäsenmaksut, momentti 5 

Kunniajäseneksi seuran vuosikokous voi kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

Kunniajäseneksi seuran vuosikokous voi kutsua seuran toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. 

Perustelu: 
Kieliasu: aiemmassa lauseessa sanotaan vuosikokouksen toimintaa edistäneitä, kun sillä 
tarkoitetaan seuran toimintaa edistäneitä henkilöitä. 

 

4 § Jäsenet ja jäsenmaksut 

Ehdotetaan lisättäväksi: 

Seuraan liittyvän jäsenen on suoritettava koko liittymismaksu ja ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 
jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäljellä olevilta täysiltä kuukausilta. Jäsen on äänioikeutettu 
suoritettuaan liittymismaksun ja ennen kokousta erääntyneet jäsenmaksunsa. 

Perustelu: 
Tällä sääntökohdalla halutaan yhdenmukaistaa ja selkeyttää uusilta jäseniltä perittävään 
ensimmäisen vuoden jäsenmaksuun liittyviä käytäntöjä. 

 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen, momentti 1 

Ehdotetaan lisättäväksi: 

Eronnut jäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta seuraavan vuoden alusta lähtien. 

Perustelu: 
Tällä lisäyksellä määritellään jäsenmaksuvelvoitteen päättymisajankohta jäsenen erotessa. 

 

6 § Hallitus, momentti 1 toinen virke 

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä on 
vuosittain puolet tai lähinnä puolet erovuorossa. 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. 
Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet erovuorossa. 

Perustelu: 
Tällä muutoksella puretaan ristiriitaisuus syyskokouksen käsiteltäviin asioihin. 

 

8 § Seuran nimen kirjoittaminen 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin 
kanssa. 
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Ehdotetaan muutettavaksi: 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, 
kukin yksin. 

Perustelu: 
Tällä muutoksella halutaan poistaa turha rajoite nimenkirjoitusoikeudessa.  

 

10 § Seuran kokoukset, momentti 4 

Seuran kokouksissa on jokaisella vuosijäsenellä, kunniajäsenellä, kölintervaajalla ja 15 vuotta 
täyttäneellä juniorijäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja alle 15-vuotiailla juniorijäsenillä on 
seuran kokouksessa kuitenkin ainoastaan puheoikeus. 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä, ja 15 vuotta täyttäneellä 
juniorijäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenillä, kölintervaajilla ja alle 15-vuotiailla juniorijäsenillä 
on seuran kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Perustelu: 
Äänioikeus seuran kokouksissa halutaan rajata varsinaiseen toimintaan osallistuville. 

 

12 § Varsinaiset kokoukset momentti 1 kohta 2 sekä momentti 2 kohta 2 

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Perustelu: 
Ääntenlaskijat valitaan aina, mutta käytetään tarvittaessa. 

 

12 § Varsinaiset kokoukset momentti 1 kohta 5 

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

Perustelu: 
Lisätty toiminnantarkasta vaihtoehdoksi (PRH:n malli). 

 

12 § Varsinaiset kokoukset, momentti 2 kohta 9 

valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle. 

Perustelu: 
PRH:n ohjeistuksen mukaan säännöissä tulee käydä ilmi tilin- tai toiminnantarkastajien 
toimikausi. Lisätty mahdollisuus valita toiminnan tarkastaja(t) kirjanpitolain niin salliessa. 
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13 § Veneluettelot momentit 1 ja 2 

Seuran veneluetteloon merkitään kaikki jäsenten veneet, jotka on hyväksytty vuosittaisessa 
katsastuksessa. Tästä annetaan veneen omistajalle katsastustodistus kuluvaksi purjehduskaudeksi. 

Veneluetteloon merkityllä veneellä on oikeus käyttää seuran lippua. 

Ehdotetaan muutettavaksi: 

Seuran veneluetteloon merkitään kaikki jäsenten veneet, jotka on hyväksytty katsastuksessa. 
Katsastuksesta annetaan veneen omistajalle katsastustodistus kuluvaksi purjehduskaudeksi. 

Veneellä, jolla on voimassaoleva katsastustodistus, on oikeus käyttää seuran lippua. 

Perustelu: 
Tarkennettu vastaamaan paremmin venerekisteriämme, josta katsastamattomia veneitä ei 
poisteta automaattisesti. 

 

14 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen  

Lisätään kolmas momentti: 

Sääntömuutos ei vaikuta jäsenen ennen sääntömuutoksen voimaantuloa saavuttamiin 
jäsenoikeuksiin. Tämä koskee kaikkia jäsenryhmiä. 

Perustelu: 
Tämä momentti siirretty pykälästä 4 

 

 

 

 

Lappeenrannan pursiseura ry. 
Hallitus 


