
1 
 

 
 

 

    18.04.2012 

Tampereen Pursiseura ry:n säännöt 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Tampereen Pursiseura ry (epävirallisesti lyhennettynä TaPS) ja sen koti-
paikka on Tampereen kaupunki. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on 

• herättää ja ylläpitää harrastusta purje- ja moottoriveneurheiluun sekä merenkulkuun, 
• kehittää ja edistää jäsentensä tietoa ja taitoa purjehduksessa, merenkulussa ja merimies-

taidoissa, 
• edistää merikelpoisten alusten rakentamista, 
• harjoittaa junioripurjehdustoimintaa, 
• herättää ja ylläpitää jäsentensä kesken hyvää toverihenkeä ja oikeata purjehtijan mieltä. 
 
Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan järjestämällä 

• purje ja moottorivenekilpailuja, 
• matkapurjehduksia, 
• harjoitus- ja yleisöpurjehduksia, 
• tietopuolisia ja käytännöllisiä luento- ja neuvontatilaisuuksia, 
• sekä tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen ajanviettoon. 
 
Lisäksi yhdistys voi  

• järjestää maksullisia kursseja ja tapahtumia sekä 
• vuokrata tilojaan ja kalustoaan  
• järjestää kahvilatoimintaa 
• perustaa yhtiön tai yhdistyksen. 
• sekä olla osakkaana liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä. 
 
Yhtiön perustamisen tai yhtiöosakkuuden tulee olla yhdistyksen toimintaa tukevaa tai yhdis-
tyksen tarkoitusta toteuttavaa. 
 

3§ Tunnus 
Yhdistyksen tunnuksena on valtioneuvoston vahvistama lippu, jonka käytöstä on määrätty 
asetuksella. 

4§ Jäsenet 
Yhdistyksen jäseniä ovat 
• kunniajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat 
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• vuosijäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymis- ja jäsen-
maksun 

• juniorijäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. 
Juniorijäsenet siirtyvät vuosijäseniksi sen vuoden loputtua jonka aikana he täyttävät 19 
vuotta. Juniorijäseniltä ei peritä liittymismaksua. 

• kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa 
tehokkaasti tukea ja kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsen maksaa vuosittain 
jäsenmaksun, jonka suuruuden hallitus määrää. 

 
Vuosijäsenen jäsenmaksua voidaan erityisistä syistä alentaa. Anomus jäsenmaksun alentami-
sesta tehdään hallitukselle, joka myös päättää asiasta. 
 
Hallitus voi päättää myös liittymismaksusta tarvittaessa tapauskohtaisesti. Erikoistapauksissa 
hallituksella on valtuudet päättää maksujen suuruudesta. 
 
Aikaisempien sääntöjen voimassa ollessa jäsenmaksuista vapautuneet ovat edelleen jäsen-
maksuista vapaat. 

5§ Jäseneksi hyväksyminen 
Vuosi- ja juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä hyvämaineisen yksityisen henkilön yhdistyk-
sen kahden jäsenen antaman kirjallisen suosituksen perusteella. 
 
Jäseneksi ottamiseen vaaditaan vähintään viisi puoltavaa ääntä. Kuitenkin jäseneksi pyrkimi-
nen on katsottava hylätyksi, jos äänestyksessä on annettu enemmän kuin yksi hylkäävä ääni. 
Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansioituneesti edistänyt yhdis-
tyksen tarkoitusperiä ja toimintaa. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen 
yhteisön, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.  

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Tällöinkin 
on jäsenen suoritettava kaikki eroamisvuotena maksettavaksi langenneet maksunsa ja muut 
velvoituksensa. 
 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kunnian vaatimuksia tai hyviä 
tapoja vastaan. Erottamisasiasta hallitus voi päättää, kun vähintään kuusi jäsentä on paikalla. 
Erottamispäätös on pätevä, kun viisi jäsentä yhtyy siihen. Päätös astuu voimaan heti, ellei siitä 
valiteta. Erotetun tietoon asian katsotaan tulleen viisi päivää sen jälkeen, kun hänelle on lähe-
tetty tieto siitä kirjatussa kirjeessä. 
 

Erotetulla yhdistyksen jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen koko-
ukselle. Valituskirjelmä on toimitettava hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamispää-
töksen tiedoksisaamisesta. Asia käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Kokous-
kutsussa on mainittava erottamisasia. 
 
Hallituksen päätöksen kumoamiseksi vaaditaan vähintään 2/3 äänten enemmistö suljetuin 
lipuin toimitettavassa äänestyksessä. 
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Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsenyydestä henkilö, joka on jättänyt maksunsa 
maksamatta syyskokouksen määräämään aikaan mennessä. Tällaisesta erottamisesta on asian-
omaiselle tiedotettava kirjallisesti. Tästä päätöksestä ei ole valitusoikeutta. 

7§ Hallitus 
Yhdistyksen toimintaa ja sen taloutta johtaa hallitus, johon kuuluvat 
• kommodori, eli puheenjohtaja 
• varakommodori, eli varapuheenjohtaja 
 

Kommodori ja varakommodori valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että he 
ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen muut jäsenet, vähintään kuusi, valitaan kahdeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain vähintään kolme jäsentä on erovuorossa. 
 
Hallituksen henkilövalinnoissa voidaan syyskokouksessa käsitellä vain vaalitoimikunnan eh-
dotus ja / tai muut ehdotukset, jotka on saatettu hallituksen sekä jäsenistön tietoon vähintään 
viikkoa ennen syyskokousta. Ehdotus on asetettava seuran viralliselle ilmoitustaululle jäsenis-
tön tietoon sekä toimitettava hallitukselle kirjallisesti ennen määräaikaa. 
 
Hallituksella on oikeus ottaa hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä. Ko. toimihenkilöt ja 
työryhmät toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. 
 
Hallituksella on oikeus näiden sääntöjen lisäksi antaa ohjeita ja määräyksiä muista tarpeelli-
seksi katsomistaan yhdistyksen käytännön toimista ja nimetä tarpeellisia toimikuntia. 
 
Hallituksella ei ole oikeutta ottaa seuran nimissä lainaa, myydä tai ostaa kiinteistöjä taa antaa 
panttaussitoumusta ilman yleiskokouksen lupaa. 
 

8§ Hallituksen kokoukset ja nimen kirjoittaminen 
Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan tai jos vähintään kolme 
hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kuusi 
jäsentä. 
 
Kommodorin ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaise-
naan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa paikallaolijoista iältään vanhin puheenjohtajan tehtä-
vät. 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä tai toinen heistä yhdes-
sä hallituksen määräämän henkilön kanssa. 

9§ Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille helmi-
kuun loppuun mennessä. Tarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle maalis-
kuun 15. päivään mennessä. 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, jotka ovat kevätkokous ja syysko-

kous. 
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Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. 
 

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
vähintään 30 äänivaltaista jäsentä tai 1/20 yhdistyksen kaikista jäsenistä sitä hallitukselta kir-
jallisesti pyytää määrätyn asian käsittelyä varten. Kokous on tällöin pidettävä 30 vuorokauden 
kuluessa pyynnön tiedoksi saamisesta. 
 
Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenistölle 
postitetulla kirjeellä tai yleiskokouksen määräämällä tavalla. 

11§ Varsinaiset kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaes-

sa toimivat myös ääntenlaskijoina 
3. todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
4. hyväksytään kokouksen esityslista 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 
7. valitaan kokoonkutsuja ja kaksi jäsentä vaalitoimikuntaan, jonka tulee antaa jäsenistölle 

tiedoksi ehdotus kaikkia syyskokouksessa käsiteltäviä henkilövalintoja varten vähintään 
kahta viikkoa ennen kokousta. 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka tarvittaessa 

toimivat myös ääntenlaskijoina 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen esityslista 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsenmaksujen suu-

ruudet seuraavalle kalenterivuodelle ja jäsenmaksun eräpäivä 
6. valitaan joka toinen vuosi kommodori ja erovuoroiset hallituksen jäsenet 
7. valitaan joka toinen vuosi varakommodori ja erovuoroiset hallituksen jäsenet 
8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

12§ Äänioikeus 
Puhe- ja äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksissa vuosijäsenet, kunniajäsenet ja aikai-
sempien sääntöjen voimassa ollessa jäsenmaksuista vapautetut jäsenet. Kannattaja- ja juniori-
jäsenillä on ainoastaan puheoikeus. 
 
Jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 

13§ Äänestykset 
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksien äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänienemmistö, 
paitsi niissä tapauksissa, joissa näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan 
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vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja 
yhtyy. Vaadittaessa vaali suoritetaan suljetuin lipuin. 

14§ Venerekisteri 
Yhdistyksen jäsenten hallitukselle ilmoittamat alukset merkitään yhdistyksen alusrekisteriin.  
 
Siihen merkityt alukset saavat vuosittain suoritetun katsastuksen jälkeen oikeuden käyttää sen 
purjehduskauden ajan yhdistyksen lippua. 
 
Yhdistyksen alusrekisteriin merkitty alus ei saa samanaikaisesti kuulua toiseen veneilyseu-
raan. 

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja yhdistys voidaan purkaa, jos siitä tehtyä ehdotusta on kah-
dessa peräkkäisessä, vähintään kahden kuukauden välein pidetyissä yleiskokouksissa kannat-
tanut vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. 
 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellejääneet varat yleiskokouksen päättämällä 
tavalla yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa jatkavalle yhdistykselle tai johonkin 
muuhun purjehdusta edistävään tarkoitukseen.  
 
 
 
 


