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VIIPURIN SINIMELAT R. Y.

JASENKIRJA
Ote yhdistysrekisteristä:

Yhdistyksen rekisterinumero 22750

Merkitty:

Yhdistysrekisterin siv. 311 VR 79

Oikeusministeriö on hyväksynyt
tämän yhdistyksen merkittäväksi
yhdistysrekisteriin ja on yhdis-
tyksen nimeen liitetty r. y.

Helsingissä, Oikeusministeriössä, 11 p:nä
maaliskuuta 1933.

K. J. Vihtinen.
Martta Heinonen.



on hyväksytty Viipurin Sinimelat r. y:n

jäseneksi kuun p:nä

19 ja liittymismaksunsa (Smk. )

suoritettuaan on hän tullut tämän jäsen-

Viipurissa, kuun p:nä

kirjan omistajaksi.

19

Puheenjohtaja.

Rahastonhoitaja.



Huomautuksia:

1) Joka kerta, kun jäsen- tai muu vah-
vistettu maksu suoritetaan, on siitä teh-
tävä kuittaus tähän jäsenkirjaan.

2) Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
todetaan jäsenkirjojen perusteella, joissa
silloin tulee olla kuittaus srääntyneitten
maksujen suorittamisesta.

3) Yhdistyksen toimihenkilöiden vaati-
muksesta on jäsenkirja milloin tahansa
näytettävä.



Jäsenmaksu toimi* „
,

Tr
.

kaudelta Smk< Kuitataan

Jäsenmaksuja suoritettu.

19 19.
19 19.
19. 19

19 19

19 19
19 19

19 19.

19 19

19 19

19 19
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Venepaikkamaksuja suoritettu.
Paikkamaksu

säilytyskaudelta Smk- Kuitataan
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Muita maksuja suoritettu.

Maksun laatu Smk. Kuitataan
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VIIPURIN SINIMELAT R. Y.

SÄÄNNÖT

l §.

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus.
Yhdistyksen nimi on "Viipurin Sini-

melat" ja on sen kotipaikka Viipurin kau-
punki. Yhdistys on perustettu 15 p:nä
tammikuuta 1933 ja on sen tarkoituksena:

1) Puolueista riippumatta edistää ja ke-
hittää kanootti-, soutu- ja vesihiihto-
urheilua.

2) Työskennellä rehdin ja terveen ur-
heilu- ja toverihengen kasvattamiseksi
seuran jäseniin.

3) Toimintansa tukemiseksi järjestää
kilpailuja, juhlia ja näytöksiä, sekä muil-
lakin luvallisilla keinoilla hankkia varoja
menojensa peittämiseksi.

4) Rakentaa venevajoja jäsentensä käy-
tettäväksi.
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2 §

Yhdistyksen jäsenet ja toimintatapa.
1) Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokai-

nen johtokunnan hyväksymä puhdasmai-
neinen henkilö, joka sitoutuu noudatta-
maan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä,
sekä maksaa säädetyn sisäänkirjoitus- ja
jäsenmaksun. Hyväksytyllä jäsenellä on
äänioikeus seuran kokouksessa heti lii-
tyttyään, mutta voidaan valita seuran toi-
mihenkilöksi vasta oltuaan vuoden yhdis-
tyksen jäsenenä. Tämä määräys ei koske
perustavia jäseniä.

2) Yhdistykseen kuuluu myöskin ikuisia
kannattajajäseniä, jotka maksavat vuosi-
kokouksen määräämän kertakaikkisen jä-
senmaksun. Yhdistyksen jäsen, joka on
10 vuotta yhtäjaksoisesti suorittanut jä-
senmaksunsa, merkitään yhdistyksen ikui-
seksi jäseneksi. Kunniajäsenekseen voi
yhdistys yleisessä kokouksessa kutsua hen-
kilöitä, jotka ansiokkaasti ovat edistäneet
sen toimintaa.

3) Yhdistyksen jäsenyydestä voi johto-
kunta eroittaa henkilön, joka:
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a) Yhdistyksen kokouksissa, juhlissa,
kilpailuissa, harjoituksissa, tahi muissa
julkisissa tilaisuuksissa esiintyy sopimatto-
masti ja vastoin hyviä tapoja, eikä nou-
data yhdistyksen johtokunnan valitse-
mien toimitsijoiden asiallisia ohjeita ja
määräyksiä.

b) Ei noudata yhdistyksen sääntöjä,
eikä alistu niihin päätöksiin, joita yhdis-
tys, tahi yhdistyksen johtokunta tekee.

c) Laimin lyö jäsenmaksunsa suoritta-
misen.

d) Lainvoittaneella tuomioistuimen, pää-
töksellä on tuomittu rangaistukseen, jossa
seuraa kansalaisluottamuksen menettämi-
nen. Eroitetulla jäsenellä on oikeus ve-
dota johtokunnan päätöksestä yleiseen
kokoukseen, jos ei johtokunnan päätös ole
yksimielinen. Yhdistyksen jäsenyydestä
eroitetulla henkilöllä ei ole oikeutta käyt-
tää yhdistyksen jäsenmerkkiä, eikä mui-
takaan tunnuksia. Seuran jäsen ei saa
seuran merkkiä eikä tunnuksia luovuttaa
seuran ulkopuolella oleville henkilöille.

4) Yhdistyksen jäsenillä ei ole oikeutta
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edustaa toista, yhdistyksen harjoittamalla
urheilu-alalla toimivaa yhdistystä.

5) Kutsu yhdistyksen vuosi- ja yleisiin
kokouksiin tapahtuu johtokunnan toimesta
ja nimessä, vähintään viikkoa ennen ko-
kousta johtokunnan harkinnan mukaan.

3 8.
Yhdistyksen hallinto

1) Yhdistyksen asioita hoitaa johto-
kunta, johon, paitsi vuosikokouksessa va-
littua puheenjohtajaa, kuuluu 7 vaki-
naista ja 2 varajäsentä. Johtokunta va-
litsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tar-
vittavat toimihenkilöt, joita viimeksimai-
nittuja voidaan valita myöskin johtokun-
nan ulkopuolelta.

2) Johtokunta kokoontuu puheenjohta-
jan tahi varapuheenjohtajan kutsusta ja
on päätösvaltainen, kun kuusi sen jäsentä
on saapuvilla. Jos johtokunnassa äänet
menevät tasan, on asia alistettava yleisen
kokouksen ratkaistavaksi.

3) Johtokunnan varajäsenellä on äänes-
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tysvalta ainoastaan vakinaisen jäsenen
ollessa estettynä.

4) Johtokunnan tehtävät ovat:
a) Hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat ja

itsenäisesti päättää niistä asioista, joiden
ratkaisuun ei tarvita yleisen kokouksen
päätöstä.

b) Valmistaa ja esittää asiat yleiselle
kokoukselle, huolehtia kokouksissa tehty-
jen päätösten täytäntöön panosta, sekä
valvoa että yhdistyksen virkailijat toimit-
tavat heille kuuluvat tehtävät.

c) Valvoa ja huolehtia yhdistyksen
omaisuudesta ja kaikin sopiviksi katso-
minsa laillisin keinoin yhdistyksen va-
roja kartuttaa.

5) Johtokunnan virkailijain tehtävät
ovat:

a) Puheenjohtaja valvoo ylinnä yhdis-
tyksen etuja, johtaa puhetta yleisissä- ja
johtokunnan kokouksissa, sekä seuraa,
että yhdistyksen toimitsijat huolehtivat
tehtävistään.

b) Puheenjohtajan ollessa estettynä
huolehtii varapuheenjohtaja hänen tehtä-
vistään ja on aina puheenjohtajan apuna.
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c) Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen
rahavarat, huolehtii maksujen kantami-
sesta ja suorittamisesta, sekä pitää niistä
selvää tilikirjaa, jäsenluetteloa ja antaa
jäsenkirjat.

d) Sihteeri valmistelee johtokunnan
käsiteltävät asiat, laatii yhdistyksen ja
ja johtokunnan pöytäkirjat, sekä vuosi-
kertomuksen, hoitaa yhdistyksen kirjeen-
vaihdon sekä arkiston.

e) Kalustonhoitaja hoitaa yhdistyksen
kaluston.

4 S.
Yhdistyksen nimen kirjoitus, jäsen-

maksut ja varat.
1) Yhdistyksen nimen kirjoittavat pu-

heenjohtaja, tahi hänen poissa ollessaan
varapuheenjohtaja, raha-asioissa rahas-
tonhoitajan ja muissa asioissa sihteerin
kanssa.

2) Sisäänkirjoitusmaksuna kannetaan
Smk. 10:—, vuosimaksun suuruuden päät-
tää vuosikokous. Jokaisen kuluvan vuo-
den jäsenmaksu on suoritettava ennen
kesäkuun l:stä päivää.
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3) Yhdistyksen varat käsittävät kaksi
eri rahastoa:

a) Kantarahasto: Kantarahaston suu-
ruuden päättää vuosikokous yhdistyksen
varojen perusteella, siirtäen vuosittain
mahdollisesta vuosivoitosta sopivaksi kat-
somansa summan tämän rahaston kartut-
tamiseksi ja säilytetään rahaston varat
vakavaraisessa pankissa korkeinta korkoa
kasvavalla säästötilillä. Kantarahaston
varoja voidaan käyttää ainoastaan yleisen
kokouksen päätöksellä.

b) Käyttörahasto: Käyttörahaston kä-
sittävät käteiskassa, sekä sisäänkirjoitus-
ja jäsenmaksuista, iltamista, kilpailuista,

lahjoituksista y.m. satunnaisista tuloista
kertyneet varat, ollen johtokunnalla oi-
keus käyttää kassan varoja yhdistyksen
menojen peittämiseksi.

4) Yhdistyksen tilit päätetään maalis-
kuun 31 päivänä ja on ne huhtikuun 10
päivään mennessä jätettävä tilientarkas-
tajille, joiden on ne ennen 15 päivää huh-
tikuuta palautettava ja annettava niistä
lausuntonsa.
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5 §

Yhdistyksen kokoukset ja niissä
käsiteltävät asiat.

1) Yhdistyksen vuosikokous pidetään
johtokunnan määräämään aikaan huhti-
kuussa ja käsitellään siinä seuraavat
asiat:

a) Kokouksen avaus.
b) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

ja sihteeri.
c) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkas-

tajaa.
d) Esitetään edellisen vuoden vuosi- ja

tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto,
sekä päätetään johtokunnan vastuuvapau-
desta.

e) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja,
johtokunta ja johtokunnalle 2 vara-
jäsentä.

f) Päätetään aktiivi- ja kannattaja-
jäsenmaksujen suuruudesta.

g) Valitaan kaksi tilientarkastajaa.
h) Keskustellaan ja päätetään muista

johtokunnalle esitetyistä asioista.
2) Yleiseen kokoukseen kokoontuu yh-
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distys johtokunnan kutsusta, johtokunnan
katsoessa asioiden hoidon sitä vaativan.

3) Lisäksi pidetään syyskokous loka-
kuussa johtokunnan määräämänä aikana.

4) Koollekutsu julkaistaan paikkakun-
nan eniten levinneessä suomenkielisessä
sanomalehdessä.

6 3.

Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen
lakkauttaminen.

1) Ehdotuksia näiden sääntöjen muut-
tamisesta voidaan tehdä ainoastaan yh-
distyksen yleisessä kokouksessa, joka pide-
tään vähintään 2 viikkoa ennen vuosi-
kokousta ja on sitä tarkoittavat ehdo-
tukset tehtävä kirjallisesti johtokunnalle
ennen huhtikuun 1 päivää ja tulee johto-
kunnan esittää ne lausuntonsa kera ylei-
selle kokoukselle, jossa tehdyt muutoksia
koskevat päätökset ilman keskustelua hy-
väksytään tahi hyljätään vuosikokouk-
sessa ja vaativat muutosehdotukset tul-
lakseen hyväksytyksi % osa äänten enem-
mistön kokouksessa läsnäolevista, ääni-
oikeutetuista äänistä.
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2) Ehdotus yhdistyksen lakkauttami-
sesta on tehtävä samalla tavalla kuin
ehdotukset sääntöjen muuttamisesta ja
voidaan päätös yhdistyksen lakkauttami-
sesta- tehdä ainoastaan kahdessa perät-
täisessä yhdistyksen vuosikokouksessa ja
vaatii päätös lakkauttamisesta kummassa-
kin kokouksessa D /w osa äänten enemmis-
tön, kokoukseen osallistuvien äänioikeu-
tettujen jäsenten äänistä.

3) Jos yhdistys lakkauttaa toimintansa,
luovutetaan yhdistyksen mahdolliset varat
Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitolle.

Nämä säännöt on hyväksytty Viipurin
Sinimelain kokouksessa tammikuun 28
päivänä 1933.

Urho J. Paakki, Yrjö Tuira,
Kokouksen puheenjohtaja. Kokouksen sihteeri.

Ake Storm, Georg Lindström,
Kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat.
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