
 
  

Kymen Navigaattorit ry:n säännöt 

NIMI JA KOTIPAIKKA 

1 §  Yhdistyksen nimi on Kymen Navigaattorit ry ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki. Näissä 

säännöissä yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä seura. 

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 

2 §  Seuran tarkoituksena on edistää merenkulun harrastusta, vesiliikennekulttuuria ja -

turvallisuutta, kehittää jäsentensä merenkulkutietoa ja merimiestaitoa sekä toimia 

yhdyssiteenä harrastelija- ja ammattimerenkulkijapiirien välillä. 

3 §   Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 

- järjestää merenkulkuopin tutkintoja sekä merenkulkuun liittyvää koulutusta, harjoituksia ja 

kilpailuja 

- suorittaa veneiden katsastustoimintaa 

- tekee yhteistyötä muiden vene- ja merenkulkuun liittyvien seurojen kanssa 

- järjestää jäsenilleen eskaadereita, retkiä ja tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen 

ajanviettoon. 

4 §  Seura voi toimintaansa varten hallita, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä, maa- ja vesialueita, 

huoneistotiloja ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä irtaimistoa.  

YHDISTYKSEN JÄSENET 

5 §  Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, ainaisjäseniä, kunniajäseniä tai 

kunniapuheenjohtajia. Varsinaiset jäsenet ovat navigaattorijäseniä tai veneilyjäseniä. 

Navigaattorijäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen hyvämaineisen henkilön, joka on 

suorittanut Suomen Navigaatioliiton hyväksymän merenkulkututkinnon. Merikapteenin 

pätevyys, perämiehen tutkinto ja merisotakoulun upseeritutkinto vastaavat 

navigaatioliiton tähtitieteellisen merenkulkuopin tietomääriä.  

Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on oppilaana käynnissä olevalla 

merenkulkukurssilla. Ellei tällainen henkilö vuoden kuluessa ole suorittanut 

merenkulkututkintoa, voi hallitus erottaa hänet. Mikäli opiskelijajäsen ei ole maksanut 

seuran jäsenmaksua kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa 

hänet eronneeksi. 

Veneilyjäseneksi hallitus voi hyväksyä hyvämaineisen veneilyä harrastava henkilön, joka 

hyväksyy seuran toiminnan tarkoituksen ja jäsenvelvoitteet. Myös navigaatiotutkinnon 

suorittaneet ja veneensä seuraan katsastaneet jäsenet ovat veneilyjäseniä. 



Ainaisjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on taloudellisesti tai muuten tukenut 

merkittävällä tavalla seuran toimintaa.  

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran 

kokouksessa valita henkilö, joka on merkittävällä tavalla toiminut seuran hyväksi. 

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenelle ja ainaisjäsenellä ei ole jäsenmaksua. 

6 §  Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle.  

 Seura on jäsenenä Suomen Navigaatioliitossa ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä. 

Navigaattorijäsenistä seura maksaa liiton sääntöjen mukaisen jäsenmaksun Suomen 

Navigaatioliittoon ja veneilyjäsenistä seura maksaa liiton sääntöjen mukaisen jäsenmaksun 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:hyn.  

7§  Hallituksella on oikeus päätöksellään erottaa seuran jäsen, joka ei ole maksanut 

jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa 

määräajaksi tai ainiaaksi jäsenen, joka on rikkonut seuran sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan, 

mutta erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa siitä, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, 

kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi.  

HALLINTO JA HALLINNON ELIMET 

8§  Seuran toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran kommodori sekä 
vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä sen mukaan, mitä syyskokous asiasta päättää. 
Kommodori valitaan vuodeksi ja hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin ja sihteerin, sekä keskuudestaan tai 

hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat seuran toimihenkilöt ja 

toimielimet.  

9§  Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 

vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, kommodori tai 

varakommodori mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 

10§ Hallitus voi päättää seuran omaisuudesta ja sen hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta 

tai kiinnittämisestä. Seuran toiminnan kannalta huomattava omaisuuden hankkiminen, 

luovuttaminen tai kiinteistön kiinnittäminen tulee saattaa seuran yleisen kokouksen 

käsiteltäväksi.  

11§  Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät sen yleiset kokoukset, joita pidetään vuosittain 

vähintään kaksi. 

 

Seuran yleisiä kokouksia ovat: 



− vuosikokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa 

− syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa 

− ylimääräinen kokous, jonka hallitus kutsuu koolle tarpeen vaatiessa tai milloin 

vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii sen koolle 

kutsumista erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

 

Seuran yleiset kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla viimeistään kaksi viikkoa ennen 

kokousta niissä sanomalehdissä tai muissa ilmoituskanavissa, joista syyskokous päättää. 

12§  Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi 

ääntenlaskijaa.  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

4. Todetaan läsnäolijat 

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.  

6. Esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta.  

7. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.  

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapaudesta.  

9. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.  

10. Käsitellään ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat.  

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa.  

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

3. Todetaan läsnäolijat. 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.  

5. Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä.  

6. Päätetään jäsen- ym. maksujen suuruudesta.  

7. Päätetään talousarvion hyväksymisestä.  

8. Valitaan seuralle kommodori.  

9. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet. 

10. Valitaan jäsenet toimikuntiin.  

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.  

12. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.  

13. Käsitellään ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat.  

13§  Saadakseen asian seuran yleisessä kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi jäsenen on 

esitettävä se kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 



14§  Seuran kokouksissa puhe- ja äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. 

Oppilasjäsenillä on läsnäolo-oikeus. Ratkaisu tapahtuu yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. 

 

TOIMINTAKAUSI, TILINPITO, JA TOIMINNAN TARKASTUS SEKÄ NIMEN KIRJOITUS 

15§ Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään joulukuun viimeisenä päivänä. 

Tilinpäätös sekä seuran hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille 

viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava 

asiakirjat kirjallisine lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori, jompikumpi yhdessä hallituksen 

jäsenen kanssa. 

SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA SEURAN PURKAMINEN 

16§ Päätös seuran sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen 

neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Päätös seuran lakkauttamisesta tai purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään 

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä ja vahvistettava toisessa, aikaisintaan kuukauden 

kuluttua pidettävässä seuran kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. 

Seura lakkauttaessa käytetään varat seuran toiminnan tarkoituksenedistämiseen 

lakkauttamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla tai Suomen Meripelastusseuran 

hyväksi. 


