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SÄÄNNÖT:

i §.

Seuran nimi on «Kanoottiurheili-
jat«, lyhennettynä «KANTJ«, ja on sen
kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Seuran tarkoituksena on melonta-
urheilun kehittäminen ja tunnetuksi
saattaminen kaikissa sen muodoissa.

2 8.
Tarkoitustaan pyrkii seura toteutta-

maan:
1) järjestämällä retkiä, kilpailuja ja

näytöksiä;
2) tekemällä melontaurheilun alalla

neuvonta- ja valistustyötä;
3) julkaisemalla melontaurheilua kä-

sitteleviä kirjoituksia sanoma- ja
aikakauslehdissä.

3 §.

Seuran virallinen kieli on suomi.
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4 §

Seuran jäseneksi pääsee jokainen
puhdasmaineinen kansalainen suorit-
tamalla vuosikokouksen 'hyväksymän
sisäänkirjoitusmaksun ja jonka seuran
hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi
pyrkijän tulee osoittaa olevansa uima-
taitoinen. Toimivaksi jäseneksi pää-
see vain henkilö, joka omaa täysin
purjehduskelpoisen kanootin. Toimi-
vien jäsenten lukumäärä saa toistai-
seksi olla korkeintaan kolmekymmentä
(30), mutta voidaan tämä raja myö-
hemmin koroittaa.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hy-
väksyä henkilön, joka sitoutuu suorit-
tamaan vuosikokouksen vahvistaman
kertakaikkisen tai vuosittain makset-
tavan jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua
henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti
toiminut seuran tai sen tarkoituspe-
rien hyväksi.

Seuran jäsenistä on ihallitus, velvol-
linen pitämään luetteloa, johon teh-
dään heitä koskevat tarpeelliset mer-
kinnät.
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ii

5 §

Uusien jäsenten liittymismaksun,
samoin kuin vuosittain tai kertakaik-
kisena suoritettavan jäsenmaksun se-
kä vajapaikkamaksun määrää vuosi-
kokous erikseen kutakin ivuotta var-
ten. Jäsenmaksu on suoritettava ku-
nakin vuonna kesäkuun 30 päivään ja
vajapaikkamaksu elokuun 30 päivään
mennessä.

Jos jäsen laiminlyö maksujen suo-
rittamisen, on hallituksella oikeus pi-
dättää ja sinetöidä vajassa hänen ka-
noottinsa siksi kunnes maksut on suo-
ritettu. Seura säilyttää pidättämänsä
esineet korkeintaan kuusi (6) kuu-
kautta, jonka jälkeen k.o. esineet
siirtyvät seuran omaisuudeksi.

Toimiva jäsen, joka yhdellä kertaa
tai yhtäjaksoisesti suorittaa jäsenmak-
sut kymmeneltä (10) vuodelta, on niis-
tä vastaisuudessa vapaa.

6 §.

Seuran asioita hoitaa vuodeksi ker-
rallaan valittu hallitus, johon kuulu-
vat: ylimelamies (puheenjohtaja), me-
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lafflies (varapuheenjohtaja), sihteeri
ja taloudenhoitaja sekä käiksi vara-
jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen
(3) sen jäsenen läsnä ollessa.

Hallitus kokoontuu ylimelamiehen
kutsusta. Hallituksen kokouksissa pi-
detään pöytäkirjaa.

Määrättyjä tehtäviä varten voi seu-
ra valita erilaisia toimikuntia.

7 5.

Seuran nimen kirjoittavat joko yli-
melamies tai melamies yhdessä joko.
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 §

Seuran tili- ja toimintavuosi alkaa
lokakuun 1 pnä ja päättyy seuraavan
vuoden isyyskuun 30 p:nä. Seuran ti-
lit päätetään joka vuosi syyskuun 30
p:nä, jolloin ne on toimitettava tilin-
tarkastajille ja joiden on palautettava
ne tarkastuskertomuksella varustettu-
na hallitukselle lokakuun 30 päivään
mennessä.
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9 8.

Seuran yleisissä kokouksissa käyttä-
vät seuran päätäntäoikeutta läsnä ole-
vat jäsenmaksunsa suorittaneet jäse-
net, joilla kullakin on yksi (1) ääni.
Äänestys toimitetaan avoimesti, ellei
lippuäänestystä vaadita. Valtakirjalla
ei saa äänestää.

Kutsu seuran kokouksiin on julkais-
tava vähintäin yhdessä (1) paikka-
kunnan sanomalehdessä kolme (3) päi-
vää ennen kokousta. Vuosikokous mää-
rää sanomalehden, jossa ilmoitukset
kunakin vuonna julkaistaan.

10 8.

Seura kokoontuu vuosikokoukseen
marraskuulla.

Varsinainen ylimääräinen kokous
pidetään toukokuulla. Ylimääräinen
kokous voidaan kutsua koolle halli-
tuksen määräyksestä.

11 §.

Vuosikokouksessa, joka valitsee it-
selleen puheenjohtajan ja sihteerin,
käsitellään seuraavat asiat:
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1) luetaan vuosikertomus, tilinpää-

tös ja tilintarkastajain lausunto.;
2) päätetään vastuuvapauden myön-

tämisestä tilivelvollisille;
3) valitaan hallituksen vakinaiset ja

varajäsenet;
4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja

kaksi varatilintarkastajaa;
5) valitaan jäsenet eri toimikuntiin;
6) Vahvistetaan sisäänkirjoitus-, jä-

sen- ja vajapaikkamaksujen suu-
ruus;

7) vahvistetaan talousarvioehdotus
seuraavalle vuodelle;

8) käsitellään hallituksen ja yksi-
tyisten jäsenten esittämät asiat.

12 §.

Varsinaisessa ylimääräisessä ko-
kouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan kesätoimintasuunni-
telma;

2) käsitellään hallituksen ja yksi-
tyisten jäsenten esittämät asiat.

Jos jäsen haluaa erota seurasta, il-
moittakoon asian kirjallisesti hallituk-

13 §.
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selle tai suullisesti yleisen kokouksen
pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu
kaikista muista velvollisuuksista, pait-
si kuluvan vuoden jäsen- ym. mak-
sujen suorittamisesta.

14 §.

Jos seura hajoaa tai lakkautetaan,
joutuu sen omaisuus Suomeni Kanoot-
tiliitolle tai vastaavalle urheilujärjes-
tölle, käytettäväksi melontaurheilun
kehittämiseen suomenkielisen väestön
keskuudessa

15 §.

Muutoin noudatetaan voimassa ole-
vaa Yhdistyslakia sekä Suomen Ka-
noottiliiton sääntöjä.

Määräykset melojanmerkeistä.
Miehet.

i §.

Suomen Kanoottiliiton melojan-
merkki on tarkoitettu olemaan melo-
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mistaidon palkintona sekä keinona
tämän urheilulajin harrastuksen levit-
tämiseksi ja ylläpitämiseksi.

2 §.

Oikeutettu melomalla hankkimaan
itselleen tämän merkin, on se, joka

1) on amatööri voimassa Olavien
amatöörimääräysten mukaan;

2) on Suomen Kanoottiliittoon kuu-
luvan seuran jäsen sekä;

3) on suorittanut uimataitonäytteen
500 metrin matkalla.

3 §.

Merkit ovat pronssia, hopeata ja
kultaa ja niitä annetaan seuraavien
määräysten mukaan.

4 §.

Pronssimerkin saamiseksi vaaditaan,
että asianomainen on luotettavilla ra-
doilla kahden kilpailutoimikunnan jä-
senen valvonnan alaisena samana ka-
lenterivuonna melonut 1,500 metriä 10
minuutissa ja 10,000 m 1 tunnissa 10
minuutissa.
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Hopeamerkin saamiseksi vaaditaan,

että asianomainen on pronssimerkin
saatuaan jonakin seuraavana vuonna
samoin edellytyksin melonut edellä-
mainitut matkat enintään 9 minuu-
tissa, vast. 1 tunnissa 4 minuutissa, tai
että hän on pronssimerkin saantia
seuranneiden kolmen vuoden aikana
joka vuosi suorittanut sen saamiseksi
määrätyt kokeet.

Kultamerkin saamiseksi vaaditaan,
että asianomainen on hcpeamerikin
saatuaan joko kahtena vuonna, peräk-
käisyydestä riippumatta, suorittanut
vaikeammat kokeet tai samana kalen-
terivuonna melonut 1,500 metriä 8 mi-
nuutissa 15 sekunnissa ja 10,000 met-
riä 1 tunnissa. — Kuitenkin on se,
joka täytettyään 35 vuotta omistaa tai
hankkii hopeamerkin, oikeutettu saa-
maan kultamerkin suoritettuaan vie-
lä yhtenä vuonna helpommat kokeet.

5 S.

Merkin antaa suomen Kanoottillit-
to, mutta saajan on se lunastettava.
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Naiset.

1 5.

Naisten melojanmerkeistä ovat voi-
massa samat määräykset kuin mies-
tenkin, mutta seuraavin poikkeuksin.

Melottavat matkat ovat 1,000 m ja
3,000 m, vaadittujen enimmyysaikojen
ollessa:

pronssimerkin saamiseksi: 1,000 m
matkalla 8 min. 30 sek.; 3,000 m mat-
kalla 30 min.;

hapeamerkin saamiseksi: 1,000 «n
matkalla 8 min.; 3,000 m matkalla 26
min.;

kultamerkin saamiseksi: 1,000 m
matkalla 7 min.; 3,000 m matkalla 23
min.

Kultamerkin saa asianomainen, joka
on jo saanut hopeamerkin, suoritta-
malla kolmena seuraaivana vuonna hel-
pommat tai kahtena vuonnai vaikeam-
mat kokeet, tai samana kalenterivuon-
na melonut 1,000 metriä 7 minuutissa
ja 3,000 m 23 minuutissa. — Kuitenkin
on se, joka täytettyään 28 vuotta
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omistaa tai hankkii hopeamerkin, oi-
keutettu saamaan kul tannerkin suori-
tettuaan vielä yhtenä vuonna helpom-
mat kokeet. — 200 m uimataitokoe
vaaditaan.

Määräykset miesten valio-
merkistä.

i §.

Suomen Kanoottilliton valiomerkin
voi isaada liittoon kuuluvan seuran jä-
sen seuraavilla ehdoilla, riippumatta
siitä, onko hän aikaisemmin saanut
liiton jotakin meloganmerkkiä.

2 §.

Merkki annetaan ainoastaan henki-
lölle, joka

1. on amatööri liiton amatöörimää-
räysten mukaan,

3. on suorittanut melojanmerkin
edellyttämän uimataitonäytteen.

2. kuuluu johonkin Suomen Kanoot-
tiliiton jäsenseuraan, ja
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3 §.

Merkin saamiseksi vaaditaan lisäksi
toinen seuraavista ehdoista:

1. melonut 1,000 m ajassa 4.40, tai
2. 10,000 mi ajassa 5200.

4 §.

Yllä 3 S:ssä mainittujen tulosten tu-
lee olla saavutettuja kansallisissa tai
kansainvälisissä kilpailuissa liiton en-
nätysmääräysten edellyttämissä olo-
suhteissa.

5 S.
Merkin antaa Suomen Kanottiliitto

asianomaisen seuran hallituksen eh-
dotuksesta, mutta saajan on se lunas-
tettava.

Määräykset retkeilymerkeistä.

Suomen Kancottiliiton letkeilymerk-
ki on tarkoitettu olemaan palkintona
kanoottiretkeilyn harrastuksesta sekä
keinona tämän retkeilymuodon har-

1 §.
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rastuksen herättämiseksi ja ylläpitä-
miseksi.

2 §~

Merkki annetaan ainoastaan henki-
lölle, joka

1. on amatööri liiton amatöörimää-
räysten mukaan,

2. kuuluu johonkin Suomen Kanoot-
tiliiton jäsenseuraan, ija

3. on suorittanut melojanmerkin
edellyttämän uimataitonäytteen.

3 S.
Merkit ovat pronssia, hopeaa ja kul-

taa.
4 8.

Retkeilymerkkiä varten otetaan
huomioon kanootilla meloen ja pur-
jehtien suoritetut matkat. Kanootin
maitse tai meritse kuljetusneuvoilla
kulkemia matkoja ei lueta retkeilykilo-
metreiksi.

Pronssimerkin saamiseksi vaaditaan.

5 S.



19
että asianomainen on seuralleen an-
tamien alkuperäisten todistusten mu-
kaan retkeillyt:

a) kesäkauden aikana yhteensä 300
km retkellä tai retkillä, joista yhden
retken on oltava vähintäin 150 km
mittainen, muiden retkien ollessa vä-
hintäin 40 km pituisia, tai

b) eri kesäkausina yhteensä 750ikm
retkillä, joista yhden retken kunakin
kesänä, jolloin retkiä on suoritettu,
on oltava vähintään 150 km mittainen,
muiden retkien ollessa vähintään 40
km pituisia.

Hopeamerkin saamiseksi vaaditut
yhteiskilometrimäärät ovat kohta a) :n
mukaan 800 km ja kohta to) :n mu-
kaan 2000 km, muuten noudatetaan
edellisen momentin määräyksiä.

Kultamerkin saamiseksi vaaditut
yhteiskilometrimäärät ovat kohta a):n
mukaan 1500 km ja kohta b) :n, mu-
kaan 3500 km, muuten noudatetaan
ensimmäisen momentin määräyksiä.

Purjehdittaessa vastaa yksi purjeh-
dittu tunti 5 km matkaa.
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6 I.

Merkkivaatimusten yhteLskilometri-
määrästä saavat naiset 15 % hyvityk-
sen, 40 vuotta täyttäneet naiset ja
miehet lisäksi 10 % hyvitystä, sekä
vielä 1 % jokaiselta 40 vuotta ylittä-
vältä ikävuodelta.

Hyvityksen saa ottaa huomioon jo-
kaisella erillisellä retkellä, joten 5
§:ssä mainitut minimimatkat (40 ja
150 km) lyhenevät verrannollisesti hy-
vitykseen.

Kaksikkoretkeilyssä saa kumpikin
osanottaja hyvitystä puolet tämän §:n
ensimmäisen kohdan mukaan kum-
mallekin tulevien hyvityksien sum-
masta.

7 §

Lyhimmällä eli 40' km matkalla täy-
tyy olla vähintäin yksi yöpyminen.

8 §.

Retkeilijän tulee täydellisesti todis-
taa seuralleen tehty retki hankkimal-
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la paikkakunnallisia todisteita. Retkei-
lijän on pidettävä retkellään päivä-
kirjaa (lokikirjaa).

Seura on velvollinen liiton pyyn-
nöstä antamaan tälle nähtäväksi ret-
killä hankitut todisteet.

9 §.

Suomen Kanoottiliiton hallituksella
on vapaa harkintavalta myöntää tai
evätä merkki esitettyjen todisteiden
perusteella.

Vaikkei retkeilijä olekaan saavutta-
nut vaadittua yhteiskilometrimäärää,
mutta erikoiset seikat puhuvat hänen
suorituksensa puolesta, voi hallitus
myöntää anotun merkin.

Hallitus voi antaa vuosittain lähem-
piä määräyksiä: retkeilyn suhteen.

Ellei hallitus toisin päätä, on seu-
rojen lähetettävä vuosittain marras-
kuun 1 p:ään mennessä hallitukselle
retkeilymerkkianomukset merkintöi-
neen suoritetuista retkistä, käytetystä
ajasta y.m. seikoista.
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10 §

Merkin antaa Suomen Kanoottiliitto,
mutta saajan on se lunastettava.

11 §.

Liiton turvallisuusmääräyksiä on
nuodatettava.





Rehellisyys on urheilijan tärkein
hyve.

Itsekuri on jokaisen urheilijan
velvollisuus.

Ellei kilpailu ole rehellistä, me-
nettää jokainen urheilu-
saavutus merkityksensä.

Ritarillinen henki antaa urheilul-
le siveellisen arvon.






