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1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Työväen Pursiseura ry ja kotipaikka Turun kaupunki.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL r.y:n, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä TUL,
jäsenseurana.
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on toimia toimialueellaan laaja-alaisena veneily- ja kulttuuripalveluja
tarjoavana järjestönä sekä huolehtia erityisesti jäsentensä ruumiillisen ja henkisen kunnon
kehittämisestä.,
Tarkoitustaan seura voi toteuttaa
1. järjestämällä purjehdus-, yrn. venekilpailuja ja kehittämällä uinti- ja hengenpelastustaitoa sekä
suorittamalla valmennus-, koulutus-, kasvatus- ja neuvontatyötä jäsenistönsä ja toimialueensa
asukkaiden keskuudessa,
2. järjestämällä juhla- ja huvitilaisuuksia,
3. välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheilu-, opetus- ja toimintavälineitä,
4. harjoittamalla toimintansa rahoittamiseksi kioskikauppaa, ravitsemusliikettä ja
urheiluvälinekauppaa,
5. hankkimalla ja omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,

6. järjestämällä arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen viranomaisen luvan. 3§ Jäsenet
Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy
seuran tarkoituksen ja säännöt sekä nuorisojäseneksi, joilla kuitenkaan ei ole äänioikeutta seuran
kokouksessa, alle 17 vuotiaat. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset
jäsenet, nuorisojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran johtokunta.
Varsinaisilta jäseniltä ja nuorisojäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta sekä kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta
päättää seuran vuosikokous.
Jäsen, joka on ennen 31.12.2014 ollut seuran jäsen yhtäjaksoisesti 25 vuotta ja on täyttänyt 50
vuotta ja on suorittanut vahvistetut jäsenmaksut, tulee vapaajäseneksi ja vapautuu enemmistä
jäsenmaksuista. Seura ei maksa vapaajäsenen liitto- tms. maksuja.
Vapaajäseneksi tulee myös varsinainen jäsen, joka ennen 31.12.2014 on suorittanut yhdellä kertaa
maksun, jolla hän tulee aiemmin suorittamiensa jäsenmaksujen lisäksi suorittaneeksi yhteensä 25
vuoden jäsenmaksut ja on täyttänyt 50 vuotta.
Vapaajäseneksi tulee myös 50 vuotta täyttämätön varsinainen jäsen, joka ennen 31.12.2014 on
suorittanut yhdellä kertaa maksun, jolla hän
a) tulee aiemmin suorittamiensa jäsenmaksujen lisäksi suorittaneeksi yhteensä 25 vuoden
jäsenmaksut ja
• b) tulee suorittaneeksi, ne jäsenmaksut, jotka hänen tulisi suorittaa ennen kuin täyttää 50 vuotta.
Kertamaksua rnaksettaessa jäsenmaksuksi katsotaan maksuhetkellä voimassaoleva vuosikokouksen
vahvistama jäsenmaksu. 31.12.2014 jälkeen seuraan ei tule uusia vapaajäseniä.
Seuralla voi myös olla kunniajäseniä ja -puheenjohtaja. Kunniajäseneksi tai
kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa henkilö, joka on
osoittanut erityistä urheilullista tai muuta yhteiskunnallista ansiota tai, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.
Kunniajäsenyyden voi saada aikaisintaan 50-vuotiaana. Kunniajäseneltä tai -puheenjohtajalta ei
peritä jäsenmaksua.
4§ Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä
johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
johtokunnalle. Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, vapaajäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kui iniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo-ja
puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Vuosikokouksessa
1. valitaan kokouksen toimihenkilöt,
2. valitaan pöytäkirjan tarkastajat
3. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä
toimikaudelta,
4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,
6. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja kannatusjäsenten jäsenmaksu,
7. päätetään johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkioista
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja vuodeksi sekä
6 muuta johtokunnan jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan, heistä 2 on vuosittain erovuorossa.
Valitaan myös yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa varamiehineen,
päätetään,tarvittavista johtokunnan avuksi valittavista ja sen alaisista jaostoista ja valitaan niiden
jäsenet,
10. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
11. päätetään seuran kokouksen kooflekutsumistavasta sääntöjen 5§:n määräämissä rajoissa,
12. käsitellään muut kokouksella esitellyt asiat.
Johtokuntaan ei saa valita seuran päätoimista työntekijää.
Jokainen seuran varsinainen jäsen, joka on maksanut kokousta edeltävän vuoden jäsenmaksunsa
sekä kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja ja vapaajäsen on vaalikelpoinen ja hänellä on seuran
kokouksessa yksi ääni.
Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään

neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain
tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle
hyvissä ajoin ennen kokouskutsun julkaisemista.
5§ Seuran kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse jos jäsen on ilmoittanut
sähköpostiosoitteensa.
6§ Johtokunta
Seuran hallituksena toimii johtokunta.
Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2)
johtokunnan jäsenistä on läsnä. Päätökset johtokunnassa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.
Johtokunnan tehtävänä on
1. johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran kokousten päätökset,
2. valita seuran kirjanpitäjä, jäsenasiain hoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt,
3. määrätä jaostojen tehtävät,
4. hoitaa seuran taloutta,
5. hoitaa seuran jäsenluetteloa ja venerekisteriä,
6. valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio,
7. kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset, / 8. ottaa ja vapauttaa seuran paikalliset työntekijät
9. hoitaa seuran juoksevat asiat.
7§ Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja kaksi
yhdessä
8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.
9§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa
tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen erotessa
seurasta ei jäsenmaksuja palauteta.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa tai sitä varten kokoon kutsutussa
ylimääräisessä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kandessa (2) perättäisessä vähintään neljän (4) viikon välein
kokoontuvassa seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran
purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

