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§ 1       Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Retkimelojat r.y., Finlands Långfärdspaddlare r.f. ja kotipaikka
Helsingin kaupunki sekä toimialueena koko maa.

  Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

§ 2       Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää retkimelontaharrastusta,  toimia jäsentensä
yhdyssiteenä seka ylläpitää ja hallinnoida Retkimelojien  Sinivalkonauha-  ja
Saaristonauhamelontaa.  Sinivalkonauhan saaminen  edellyttää Suomen merenrannikon melomista
ja Saaristonauha Kotka – Ahvenanmaa  välisen reitin melontaa  asianomaisten nauhojen sääntojen
mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• järjestää melontaretkiä ja -tapahtumia yksin tai yhteistyössä melontaseurojen ja muiden
retkimelonnasta kiinnostuneiden yhteisöjen kanssa;

• kokoaa ja jakaa tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä retkistä sekä koulutus- ja muista
melontatapahtumista;

• järjestää retkimelontaan liittyviä  kursseja ja   koulutustapahtumia   (Poistetaan:
julkaisutoimintaa);

• pitää yhteyttä kotimaisiin ja kansainvälisiin, erityisesti pohjoismaisiin
retkimelontaorganisaatioihin;

• tiedottaa retkimelonnasta ja omasta toiminnastaan internetissä   sekä suorittaa aiheisiin
liittyvää   julkaisutoimintaa;

• tekee aloitteita ja antaa lausuntoja yleisissä retkimelontaan liittyvissä kysymyksissä;
• laatii  ja vahvistaa Sinivalko- ja Saaristonauhan säännot;
• arvioi,  hyväksyy ja julkaisee Sinivalko- ja Saaristonauhan suoritukset.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan nojalla
arpajaisia ja varainkeräyksiä

§ 3       Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen hyväksymä aktiiviseksi
retkimelojaksi tunnettu henkilö.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua sellainen jäsen,
joka erittäin ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
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Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä luonnollinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli
vuoden ajan erääntymispäivästä.

§ 4       Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluvat vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistä valitut
puheenjohtaja sekä  vahintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.  (poistetaan:  sekä
kaksi varajäsentä).

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi
kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensimmäisenä vuotena arvan ja seuraavina
vuoron mukaan. Hallituksen jäsenenä henkilö voi olla peräkkäin enintään kaksi kautta.  Tästä
rajoituksesta voidaan poiketa, jos määrävahvuista hallitusta ei muuten saada muodostetuksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, tiedotusvastaavan  ja
rahastonhoitajan. Hallitus voi nimetä myös muita toimi- ja vastuuhenkilöitä sekä perustaa jaoksia
tiettyä tehtävää varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai
kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista
jasenistä  osallistuu kokoukseen. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 5       Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 6       Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille
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viimeistään kaksi  viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 7       Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen
(10) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai tiedottamalla
asiasta yhdistyksen tiedotuslehdessä.

Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

§ 8       Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä kannattajajäseniä lukuunottamatta äänioikeus ja
jokaisella äänioikeutetuista yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi
vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksen päätöstä kunniajäseneksi kutsumisesta tulee kannattaa väahintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Milloin joku jäsenistä vaatii, toimitetaan vaali suljetuin lipuin.

Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

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

ääntenlaskijaa,
3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
6. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
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7. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
9. vahvistetaan yhdistyksen toimintaohjelma seuraava vuodelle,
10. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden liittymis- ja jäsenmaksut sekä talousarvio,
11. valitaan hallituksen puheenjohtaja,
12. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet,
13. valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja hänelle varamies,
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 9       Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla retkimelontaharrastuksen edistämiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samaan tarkoitukseen.


