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TURUN SEKSTANTTI RY 
SÄÄNNÖT 

 
 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimenä on Turun Sekstantti ry. ja sen kotipaikka Turku. 
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
1) kehittää ja edistää veneilyharrastusta sekä jäsentensä venetuntemusta  
2) toimia merimies- ja navigointitaidon kehittämiseksi 
3) edistää saaristo- ja matkaveneilyä sekä myötävaikuttaa alkuperäisen saaristomiljöön 
säilyttämiseen. 
Ylläpainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, 
yhteispurjehduksia, harjoitus- ja koulutustilaisuuksia.  
Toimintansa ja tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa sekä kiinteää että 
irtainta omaisuutta. 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen 
jäsenilleen. tai siihen osallisille. 
Yhdistyksellä ei ole poliittisia tarkoitusperiä. 
 
3 § KIELI 
Yhdistyksen kieli on suomi. 
 
4 § JÄSENYYS 
Yhdistyksen jäseniä ovat: 
– vuosijäsenet  
– puolisojäsenet 
– nuorisojäsenet 
– kannattajajäsenet 
– kunniajäsenet 
– kunniakommodori 
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä vuosijäseniksi 18 vuotta täyttäneet henkilöt, 
puolisojäseneksi vuosijäsenen avio- tai avopuolison. 
Nuorisojäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä 6 – 17 vuotiaan henkilön. Nuorisojäsen voi 
täytettyään 18 vuotta liittyä vuosijäseneksi. 
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön. 
Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä 
kutsua yhdistyksen jäseniä, jotka ovat toimineet erittäin ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi ja 
sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsen, joka on toiminut yhdistyksen 
kommodorina, voidaan nimittää kunniakommodoriksi hallituksen esityksestä yhdistyksen 
varsinaisessa kokouksessa. 
Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja kokousten tekemiä 
päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita sekä suorittamaan yhdistykselle tulevat sääntöjen 
mukaiset maksut määräaikaan mennessä. 
 
5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuosittain jäsen- ja liittymismaksujen suuruuden 
seuraavalle toimikaudelle. 
Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan syyskokouksen määräämän jäsenmaksun hallituksen 
päättämän määräaikaan mennessä. Kutsutut kunniajäsenet ja kunniakommodori eivät 
suorita jäsenmaksua. 
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6 § JÄSENEN EROAMINEN 
Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen kommodorille tai ilmoittanut erostaan yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta. 
 
7 § JÄSENEN EROTTAMINEN 
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on 
laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella estää 
yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.  
Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukselle 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti kommodorille 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon 
saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista 
koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun 
ilmoitus kommodorille on tehty. 
 
8 § HALLITUS 
Yhdistyksen taloutta ja toimintaa hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. 
Hallitukseen kuluvat: 
– kommodori puheenjohtajana 
– varakommodori varapuheenjohtajana 
– neljä varsinaista jäsentä 
– yksi varajäsen 
Syyskokouksessa valitaan kommodori ja varakommodori vuodeksi kerrallaan. Hallituksen 
muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuorossa 
vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Varajäsenet 
valitaan vuosittain. 
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. 
Hallitus voi valita myös muita tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka 
toimivat hallituksen alaisuudessa. 
Hallitus kokoontuu kommodorin kutsumana ja on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen 
jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä 
sihteerin kanssa. 
 
9 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä 
vuodelta on valmistettava helmikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille ennen 
maaliskuun 1. päivää. Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15. päivää antaa hallitukselle 
kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen 
hallinnon ja tilien tarkastuksesta. 
 
10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa 
ja syyskokous marras-joulukuussa. 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
5. Todetaan läsnäolijat 
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6. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä 
toimintakaudelta 
7. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta. 
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin 
tilintarkastajien lausunto antavat aihetta. 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, esityslistalla olevat ja jäsenten esittämät asiat, 
jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen kokousta. 
10. Kokouksen päättäminen 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
5. Todetaan läsnäolijat 
6. Päätetään tulevan toimintakauden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä liittymis- ja 
jäsenmaksuista. 
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varatilintarkastaja 
8. Valitaan tulevaksi toimikaudeksi kommodori, varakommodori ja hallituksen muut 
varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet. 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, esityslistalla olevat ja jäsenten esittämät asiat, 
jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen kokousta. 
10. Kokouksen päättäminen 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä niin vaatii. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää 
ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista. 
 
11 § KOKOUSKUTSU 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 7 päivää ennen 
kokousta, postitus- ja kokouspäivää lukuunottamatta, ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
jokaiselle jäsenelle. Kirjallisen ilmoituksen sijaan kutsu voidaan vaihtoehtoisesti lähettää 
jäsenille heidän ilmoittamaansa sähköpostiin. 
 
12 § VENEET JA YHDISTYKSEN LIPPU 
Yhdistyksen venerekisteriin voidaan merkitä jäsenten hallinnassa olevat veneet, jotka 
vuosittaisessa katsastuksessa ovat siihen hyväksytyt. Veneen tulee täyttää Suomen 
Veneilyliiton tai Suomen Purjehtijaliiton katsastusmääräykset.  
Yhdistyksen tunnuslippua saa käyttää ainoastaan yhdistyksen venerekisteriin merkityissä 
veneissä. 
 
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähinään 3/4 enemmistöllä annetuista 
äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa. 
Yhdistyksen purkamista koskee sama sääntö. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat 
luovutettava Suomen Meripelastusseuralle tai johonkin tämän seuran toimintamuotoja 
lähellä olevaan tarkoitukseen.  
 
14 § MUUT MÄÄRÄYKSET 
Muutoin sovelletaan voimassa olevaa yhdistyksistä annettua lakia. 
 
15 §  
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia. 


