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Karinkiertäjien kevätkokous 25.3.2014 klo 18.30 
 
Kevätkokous järjestetään 25.3. klo 18.30 Gumbontalolla osoitteessa Gumbovägen 222, 
Söderkulla. 
 
Kokouksessa käsitellään: 

• Sääntömääräiset asiat 
• Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 
• Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2014 
• Hyväksytään hallituksen ehdottamat sääntömuutokset (liite 1.) 
• Lisäksi keskustellaan muista ajankohtaisista asioista 

 
Tarjolla on kahvia, teetä ja pullaa. 
 
 
Tervetuloa! 
 
 
 
Terveisin hallituksen puolesta, 
 
Tuomas Silén 
Tiedottaja 
 
 
Karinkiertäjien kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.karinkiertajat.fi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 1. Uudet säännöt 
Muutokset: Lisäykset ja uudet sanamuodot näkyvät vihreällä. Poistetut asiat on merkitty 
punaisilla Delete-merkinnöillä oikeaan reunaan. Isommat poistot näkyvät lopussa. 

 

KARINKIERTÄJÄT -seuran säännöt 

1 § Yhdistyksen nimi on Karinkiertäjät ja sen kotipaikka on Sipoo. Yhdistyksestä käytetään säännöissä 
nimitystä seura.Seuran tunnuksena ovat valtioneuvoston vahvistamat viirit. Niiden käyttämisestä 
säädetään tarkemmin seuran lippuohjeissa. 

2 § Seuran tarkoitus ja toiminta 

Seuran tarkoituksena on herättää ja edistää merenkulun harrastusta ja liikennekulttuuria, kehittää ja 
ylläpitää jäsentensä merenkulkutietoa ja merimiestaitoa sekä toimia yhdyssiteenä kaikkien harrastelija- 
ja ammattimerenkulkijapiirien välillä. 

3 § Seuralla on oikeus omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta 
sekä harjoittaa ravitsemusliikettä asianomaisen luvan saatuaan. 

4 § Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä jäsenilleen merenkulun opetusta, harjoituksia, 
tutkintoja ja kilpailuja sekä valistustoimintaa ja tilaisuuksia merihenkiseen vapaa-ajanviettoon. 

5 § Seura voi kuulua jäsenenä merenkulun ja veneilyn valtakunnallisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi 
seura voi kuulua yhdistysjäsenenä vene-, pursi- ja meripelastusseuroihin. 

6 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota 
kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi ja 6 muuta jäsentä. 

Hallitus valitsee vuosittain sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja 
toimikunnat. Kommodori ja varakommodori valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi 
vuodeksi siten, että puolet näistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus 
ratkaistaan arvalla heti vaalien jälkeen. Kaikki edellä mainitut voidaan valita välittömästi uudelleen. 
Hallituksen jäsenille valitaan vuodeksi kerrallaan kolme varajäsentä, jotka kutsutaan hallituksen 
täysivaltaiseksi jäseneksi kukin valitsemisjärjestyksessä jonkun hallituksen jäsenen luopuessa 
hallitustyöstä. 

 
7 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä muuta jäsentä 
on saapuvilla. Kommodorin ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään varakommodori tai hänen 
estyneenä ollessaan joku hallituksen jäsen. 

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
taloudenhoitajan kanssa. 

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit ja tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajien 
tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on jätettävä 
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

8 § Seura kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuussa, syyskokoukseen marraskuussa sekä 
ylimääräisiin kokouksiin tarpeen mukaan tai milloin 1/10 jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten 
kirjallisesti hallitukselta pyytää. Seuran kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä tai sanomalehti-
ilmoituksella viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

Deleted: tilintarkastajien 

Deleted: Tilintarkastajien 




