
 

SÄÄNNÖT: 

 

 

1§ Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Wanhat Laiwat ry. 

 

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. 

 

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia laivanomistajain, heidän 

perheenjäsentensä ja miehistöjensä yhdyssiteenä siten, että laivakanta,  

laivamiestaidot ja alan perinne säilyisivät yhdistyksen toimialueella. 

 

4§  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa koulutus-, kokous- ja 

tiedotustoimintaa, järjestää regattapurjehduksia ja muita vastaavanlaisia laivojen 

yhteisiä tapaamisia. 

  

Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille yhteisöille ja 

siten valvoo jäsentensä harrastukseen liittyviä etuja. Se ylläpitää yhteyksiä ja voi 

liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin yhdistyksiin, joilla on samantapaiset 

tavoitteet ja toimintaperiaatteet. 

 

Yhdistys voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä. 

  

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. 

 

5§ Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään henkilö, jota johtokunta yksimielisesti 

on yhdistyksen kokoukselle esittänyt ja joka yhdistyksen kokouksessa on saanut 

vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Jäsen voi olla juridinen tai 

fyysinen henkilö. 

 

6§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen 

pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa sen tammikuun 1. päivänä, joka ensiksi seuraa 

irtisanoutumista. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta 

yhdistyksen omaisuuteen. 



 

 

7§ Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli tämä on 

tahallisesti rikkonut näitä sääntöjä, niiden nojalla tehtyjä päätöksiä tai yhdistyksen 

jäseniä sitovia sopimuksia. Ennen päätöstä on jäsenelle annettava tilaisuus 

esittää selvitys menettelystään. 

 

8§ Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi 

sellaisen henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen 

päämäärien toteuttamiseksi. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. 

 

 

9§ Yhdistyksen asioita hoitavat yhdistyksen kokous ja johtokunta. 

Johtokuntaan kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsemina vähintään viisi ja 

enintään kymmenen jäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan 

tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Johtokunta 

voi nimittää virkailijansa johtokunnan ulkopuolisista henkilöistä. Tällaisilla 

virkailijoilla ei ole äänioikeutta johtokunnan kokouksissa. 

 

Johtokunta voi muodostaa avukseen toimikuntia. Jontokunnassa ja toimikunnissa 

kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni, vaaleissa arpa. Jäsen voi vaatia äänestystä suljetuin lipuin, jolloin arpa 

ratkaisee äänten mennessä tasan. 

 

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä joista 

toinen on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

 


