NVK Ry
NESTEEN VENEKERHO Ry
SÄÄNNÖT
1
Nimi, tarkoitus ja kieli
Yhdistyksen nimi on Nesteen Venekerho Ry ja sen kotipaikka on Porvoo. Yhdistyksen
tarkoituksena on tukea veneurheilun harrastusta ja veneretkeilyä sekä edistää vesillä liikkumisen
turvallisuutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee retkiä, kursseja, kilpailuja, neuvottelu- ja
esitelmätilaisuuksia merenkulusta, veneiden ja moottoreiden sekä niiden varusteiden tuntemuksesta ja hoidosta. Yhdistys voi myös omistaa ja hallinnoida satama-alueita, laitureita,
venepaikkoja, telakka-alueita, telakointipaikkoja, virkistysalueita, rakennuksia sekä veneiden ja
muiden vesikulkuneuvojen kiinnittämiseen, huoltamiseen ja säilyttämiseen liittyviä laitteita ja
rakennelmia ja muita sellaisia laitteita, laitoksia, rakennuksia, tiloja ja paikkoja, jotka liittyvät
yhdistyksen tarkoitukseen tai tukevat sitä (jäljempänä yhteisesti "yhdistyksen alueet"), sekä
tarjota yhdistyksen alueita jäsenten käytettäväksi siten kuin näissä säännöissä tarkemmin
määrätään.
Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.
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Tunnukset
Virallisina tunnuksina toimii Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistama lippu sekä viirit.
3
Jäsenet ja maksut
Yhdistyksen jäsenet ovat kunnia-, vuosi- tai perhejäseniä.
Yhdistyksen vuosijäsenyyttä voi anoa Neste Oyj:n ja sen osakkuusyhtiön palveluksessa oleva tai
niistä eläkkeelle jäänyt henkilö. Jäsenyyttä voi anoa myös Kilpilahden tuotantoalueella
kemianalalla toimivien hallituksen kulloinkin määrittelemien yhtiöiden palveluksessa oleva
henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Perhejäsenyyttä voivat anoa vuosijäsenen ruokakunnassa asuvat puoliso ja lapset.
Perhejäsenyyden edellytyksenä on samassa ruokakunnassa asuminen vuosijäsenen kanssa.
Perhejäsenyys ei oikeuta yhdistyksen alueiden käyttämiseen eikä muihinkaan yhdistyksen
kunnia- ja vuosijäsenilleen tarjoamiin palveluihin. Perhejäsen voi kuitenkin käyttää yhdistyksen
alueita siltä osin kuin perhejäsenen ruokakuntaan kuuluva vuosijäsen on saanut näitä
käyttöönsä, joko tämän puolesta tai yhdessä tämän kanssa.
Uuden vuosijäsenen ja perhejäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella.
Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua
jäsenen tai muun henkilön, joka erityisesti on ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa tai sen toiminnan tukemisessa.
Jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen ilmoittaa hallitukselle yhteystietonsa sekä
sähköpostiosoitteensa, johon näiden sääntöjen kohdan 14 mukaiset ilmoitukset voidaan
toimittaa, ja huolehtii näiden tietojen pitämisestä ajantasaisina.
Vuosijäsenet ja perhejäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Perhejäsentä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen.
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Yhdistyksen alueiden käyttämisestä kannettavista maksuista sekä muista yhdistyksen
mahdollisesti tarjoamien palveluiden ja hyödykkeiden hinnoista päättä hallitus.
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Jäsenyyden lakkaaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai tehtävä ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Tällaisen jäsenen on kuitenkin suoritettava eroamisvuotena maksettavaksi langenneet maksut.
Perhejäsen on velvollinen eroamaan, kun perhejäsen on muuttanut pois vuosijäsenen
ruokakunnasta tai vuosijäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä.
Sellaiset jäsenet, jotka eivät ole maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksuaan toukokuun 1.
päivään mennessä, on yhdistyksen hallitus oikeutettu erottamaan. Hallitus on niin ikään
oikeutettu erottamaan perhejäsenen, jonka jäsenyyden edellytykset ovat lakanneet.
Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toimii tahallaan yhdistyksen tarkoitusperiaatteita
vastaan tai tekee itsensä syypääksi hyvän tavan vastaiseen toimintaan, voi hallitus erottaa
yhdistyksestä, jos hallitus yksimielisesti erottamista kannattaa. Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava viikon kuluessa päätöksen tekemisestä siten kuin näiden sääntöjen kohdassa
14 on sanottu. Erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen
tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimus kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle.
Kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen tekoon vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä
annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetulla lippuäänestyksellä.
5
Jäsenyyden lakkaamisen vaikutukset
Jäsen, jonka jäsenyys on lakannut eroamisen tai erottamisen johdosta (jäljempänä yhteisesti
"eronnut jäsen"), menettää välittömästi eron tultua voimaan oikeutensa käyttää yhdistyksen
alueita. Eronnut jäsen on velvollinen poistamaan omaisuutensa ja tavaransa yhdistyksen alueilta
viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun jäsenyys on lakannut uhalla,
että hallitus voi harkintansa mukaan ryhtyä toimenpiteisiin tällaisen omaisuuden siirtämiseksi,
poistamiseksi tai hävittämiseksi eronneen jäsenen yksinomaisella riskillä ja kustannuksella 14
päivän kuluttua siitä, kun hallitus on ilmoittanut aiotusta toimenpiteistä eronneelle jäsenelle siten,
kuin näiden sääntöjen kohdassa 14 on sanottu. Hallitus on tämän lisäksi oikeutettu perimään
eronneelta jäseneltä markkinaehtoisia maksuja ja korvauksia yhdistyksen alueiden
oikeudettomasta käyttämisestä niin kauan, kunnes kaikki eronneen jäsenen omaisuus ja tavarat
on siirretty pois yhdistyksen alueilta.
Jos jäsenyys on lakannut jäsenen kuoleman johdosta, voi hallitus kuolleen jäsenen
oikeudenomistajien pyynnöstä lykätä jäsenyyden lakkaamisen vaikutuksia kohtuulliseksi
katsomakseen ajaksi.
6
Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja eli
kommodori ja neljästä kahdeksaan jäsentä.
Hallitus nimittää keskuudestaan varapuheenjohtajan eli varakommodorin, sihteerin, taloudenhoitajan, sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta muut tarpeelliset toimihenkilöt ja lautakunnat.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on
vähintään puolet hallituksen jäsentä, joista yhden on oltava jompikumpi puheenjohtajista.
Hallituksen kokouksissa päätökseksi tulee se kanta, jota enemmistö on kannattanut. Äänten
jakautuessa tasan voitta se kanta, jota kokouksen puheenjohtajana toimiva kommodori tai
varakommodori on kannattanut.
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Hallituksella on oikeus antaa ja asettaa yhdistyksen alueita, yhdistyksen alueiden käyttämistä ja
muita yhdistyksen mahdollisesti tarjoamia palveluita koskevia tarkempia ohjeita, määräyksiä ja
sääntöjä.
7
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä, tai jompikumpi heistä
yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
8
Toimintavuosi
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilit ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava viimeistään viimeisenä päivänä tammikuuta
toiminnantarkastajille. Tarkastuksesta toiminnantarkastajien on annettava vuosikokoukselle
kirjallinen lausunto.
9
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään helmikuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään
silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään
1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokouspäivää
toimittamalla jäsenille kokouskutsun siten, kuin näiden sääntöjen kohdassa 14 on sanottu.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys yhdistyksen nimen
tai sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai
kiinnittämisestä tai muusta tärkeydeltään näihin verrattavasta asiasta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksen avaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai, jos he eivät ole paikalla,
joku muu hallituksen jäsen.
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Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen kertomus kuluneelta toimintavuodelta.
2. Toiminnantarkastajien lausunto sekä kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
3. Hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima tulo- ja menoarvio sekä ehdotus liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudesta.
4. Puheenjohtajan eli kommodorin vaali.
5. Hallituksen muiden jäsenten määrän vahvistaminen.

6. Hallituksen muiden jäsenten vaali.
7. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten vaali.
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8. Kysymykset, jotka vähintään 10 päivää aikaisemmin on hallitukselle osoitetulla kirjallisella
anomuksella pyydetty ottamaan kokouksen esityslistalle.
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Äänioikeus
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kunnia- ja vuosijäsenellä. Perhejäsenellä on
ainoastaan puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, ellei näissä säännöissä ole
toisin määrätty tai ehdotusta suljetusta äänestyksestä jotakin asiaa varten nimenomaan tehdä.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.
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Säännöt ja niiden muutokset
Nimen tai sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen
päätös kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä, yhdistyksen kokouksessa ja
päätökseen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
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Purkaminen
Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat jätettävä Neste Oyj:n piirissä toimivalle,
lähinnä tämän yhdistyksen toimintaa vastaavalle, rekisteröidylle yhdistykselle.
14
Ilmoitukset
Näiden sääntöjen perusteella jäsenelle tai jäsenistölle lähetettävät ilmoitukset ja kutsut sekä
muut mahdolliset tiedonannot ja vaatimukset toimitetaan sähköpostitse ja lähetetään jäsenen
hallitukselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kukin jäsen vastaa siitä, että hänen
hallitukselle kulloinkin ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea ja toimiva. Edellyttäen, että
hallitus on menetellyt huolellisesti viestin lähettämisessä, kaikki sähköpostiviestit välitetään
jäsenen riskillä, eikä hallitus ole velvollinen varmistamaan viestin perillemenoa. Edellä sanotun
estämättä hallitus on aina oikeutettu, muttei velvollinen, harkintansa mukaan toimittamaan
ilmoituksia sähköpostin lisäksi myös muita viestintäkanavia hyväksikäyttäen.
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