
HELSINGIN SOUTUKLUBIN

SÄÄNNÖT.
n n ,

i §.
Seuran tarkoituksena on kohottaa innostusta

ja taitavuutta soutu-urheilussa, vahvistavana ja
hyödyllisenä ruumiinharjoituksena.

2 §•

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu
kuusi (6) jäsentä: puheenjohtaja, varapuh., kirjuri,
rahastonhoitaja, soutupäällikkö ja kalustonhoitaja.
Johtokunta valitaan vuosittain yleisessä kokouk-
sessa keväällä. Kuluvan vuoden tilintarkastajat
ja seuran omaisuuden inventeerausta varten va-
litaan syksyllä, 2 seuran jäsentä samoin kaksi
varajäsentä. Kaikki vaalit tapahtuvat suljetuilla li-
puilla.

3 §.
Seuraan liittyminen voi tapahtua ilmoittamalla

jollekulle johtokunnan jäsenelle. Sisäänkirjoitus-
maksu on kymmenen (10) markkaa, vuosimaksu
määrätään vuosittain kevätkokouksessa; se ei mis-
sään tapauksessa saa olla kahtakymmentä (20)
markkaa suurempi. Vakinainen jäsen maksaa
kerta kaikkiaan sata (100) markkaa. Vuosimaksu
peritään ennen kesäkuun 1 päivää. Jäsen, joka
ei sääntöjen määräämän ajan kuluessa ole suorit-
tanut vuosimaksuaan, katsotaan eronneeksi sev-
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4 §•

s§-

O Q.

rasta. Jokainen seuraan liittyvä jäsen saa, paitsi
näitä sääntöjä, yhden kappaleen soutumääräyksiä.
Ken erikoisesti on palvellut seuraa tai jollakin
erikoisella tavalla edistänyt sen harrastusta, hä-
net voidaan johtokunnan ehdotuksesta valita ylei-
sessä kokouksessa kunniajäseneksi ja on hän täl-
löin vapautettu vuosimaksusta.

Yleiset vakinaiset kokoukset pidetään, yksi
keväällä, ennen soutuharjoitusten alkua, ja yksi
syksyllä niiden päätyttyä. Johtokunnalla on oi-
keus tällä välilläkin kuuluttaa ylimääräisiä ylei-
siä kokouksia. Kokouksiin kutsuminen tapahtuu
ilmoituksella, jotka jo viikkoa aikaisemmin julais-
taan muutamissa kaupungin lehdissä.

Kevätkokouksessa tulee esille: l:o) johtokun-
nan kertomus edelliseltä hallintovuodelta; 2:o)
tilintarkastajain kertomus; 3:o) johtokunnan edes-
vastuuvapauspäätös; 4:o) vuosimaksun määräämi-
nen; 5:o) johtokunnan vaali; 6:0) päätetään kilpa-
soudusta ja palkinnoista niitä varten. Syysko-
kouksessa tule esille tilintarkastajien vaali. Ylei-
sissä kokouksissa voidaan muuten käsitellä ky-
symyksiä, joita johtokunta tai yksityiset jäsenet
tuovat esille. Johtokunnan puheenjohtaja tai hänen
ollessa poissa varapuheenjohtaja johtaa puhetta
kokouksissa, ja on hänen äänensä ratkaiseva, jos
äänestyksessä äänet lankeavat tasan.

Johtokunta järjestää soutuharjoitukset sekä
laatii soutumääräykset, jotka seura yleisessä ko-
kouksessa vahvistaa, sekä silmällä pitää seuran
venehuonetta. Soutumääräykset sekä satunnai-
set lisäykset niihin täytyvät olla kiinnitettyinä
venehuoneeseen.



7 §■
Sääntöjen muutos — tai niihin lisäämisehdotus

on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään
viisi (5) päivää ennen kevät- tai syyskokousta
ja jätetään se pöydälle seuraavaan vakinaiseen
tai yleiseen kokoukseen. Tällaisen ehdotuksen
hyväksymiseksi vaaditaan 2/ 3 äänten enemmistöä.

Helsingin Soutuklubin säännöt on Keisarillinen
Senaatti vahvistanut ensikerran 20 päivänä helmi-
kuuta 1885 ja sittemmin on Uudenmaan läänin
kuvernööri vahvistanut ne 5 päivänä huhtikuuta
1892 ylläolevassa muutetussa muodossa.
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HELSINGIN SOUTUKLUBIN

SOUTUMÄÄRÄYKSET.

1. Soutupäällikkö, joka on johtokunnan jäsen
ja vain tälle vastuunalainen toimenpiteistään, on
soutuharjoitusten ylinjohtaja ja on hänellä rajaton
toimivalta kaikessa, mikä koskee soutuopetusta.

2. Soutupäällikkö valitsee soutukaudén alussa
5 soudunohjaajaa, jotka toimivat hänen määräys-
tensä mukaan.

3. Soutupäällikkö, kalustonhoitaja ja ohjaajat
muodostavat venehuonekomitean, jonka tulee val-
voa, että soutumääräyksiä tarkasti noudatetaan.

4. Päästäkseen soutamaan klubin kilpasoutu-
veneissä täytyy jäsenen olla soutupäällikön tahi
soudunohjaajan siihen hyväksymä.

5. Venehuoneessa tulee olla ilmoitus mitkä
veneistä ovat kilpasoutuveneitä.

6. Soutajista muodostetaan venekuntia, jotka
itsekukin valitsevat perämiehensä fcox).

7. Veneenpäämies on perämiestä lähinnä is-
tuva soutaja, tahti (stroke). Jokaisen venekunnan
jäsenen tulee ehdottomasti ja heti totella vene-
päällikön määräyksiä.

8. Venekunnat saavat soutaa vain soutupäälli-
kön määräämillä veneillä. Jos veneillä on paljon
käyttäjiä, niin määrätköön soutupäällikkö tarvit-
taessa venekuntain soutajat. Ellei venekunta täl-
löin puolessa tunnissa yli määräajan ole saapunut



täysilukuisena venehuoneeseen, ottakoon toinen
venekunta veneen.

9. Jokaisen soutumatkalle aikovan henkilön
nimi kirjoitettakoon ennen lähtöä soutupäiväkir-
jaan sekä myös veneen nimi tahi numero, lähtö-
jä paluuaika.

10. Älköön venettä käytettäkö yli 6 tunnin
ajan muuten kuin soutupäällikölle erikoisesti il-
moitettua ja hänen suostumuksellaan.

11. Ellei venettä palauteta määräaikana, sa-
koitettakoon syyllistä (jos venettä käyttää useampi
henki — kutakin) 50 pennillä jokaiselta alkaneelta
tunnilta yli määräajan. Venettä älköön syyllinen
saako käyttää ennenkuin on suorittanut sakon,
älköönkä hän pääskö missään klubin veneessä
soutamaan. Sakko, jonka suuruus merkittäköön
soutupäiväkirjaan, maksetaan venehuoneenvarti-
jalle ja lankeaa se klubin kassaan.

12. Venettä on aina otettaessa sekä tuotaessa
kannettava varovasti. Veneitä tuotaessa, vietäessä
tahi siirreltäessä tulee olla vähintäin 6 miestä
4-airoista- sekä 2 miestä pienempiä veneitä ja
kanootteja nostamaan. Jäsen on aina velvollinen
venettä ja siihen kuuluvia airoja tuotaessa ja
vietäessä auttamaan. Airoja on pideltävä varo-
vasti, välttäen kolauksia ja halkeamia.

13. Matkan varrella maihin noustessa, on vene
varovasti vedettävä maihin niin että se lepää hy-
vin tuettuna suoraan emäpuullaan ja mahdollisim-
man varjossa. Vene saa olla vain päivisin ve-
dessä ellei siinä ole liikennettä sekä veden tyynnä
ollessa ja on vene tällöin hyvin kytkettävä kokka-
sekä peräpuolelta. — Rantaan, missä ei ole lai-
turia tahi sopivaa valkamaa, älköön ilman pakot-
tavaa syytä laskettako maihin klubin aluksilla.

14. Pimeän tullessa älköön yleensä soudettako,
tällöinkin vaan lyhdyn valossa ja varovaisuutta
noudattaen.

15. Klubin vuosikokouksessaan 29 p. huhtik.
v. 1903 hyväksymä soutupuku on seuraava: tum-



mansininen, lyhytlippanen valkeareunainen ja
-raitanen lakki; paita samanvärinen, 2,5—3 cm le-
veä raitainen, niin pitkä, että se ulettuu housu-
jen päälle, jolloin vyö on tarpeeton; polvihousut
tummansiniset itsekunkin valitsemasta kankaasta,
sukat samaten tummansiniset ja lyhyet; valkoset
purjekankaiset jalkineet ilman korkopiikkejä.
Tämä puku on välttämätön vieraiden seurojen
kanssa kilpailtaessa. Klubin jäsenet saavat käyt-
tää muunkin näköistä pukua, kumminkin sillä eh-
dolla, että venekunnassa kukin on samalla tavoin
puettu.

16. Millään veneellä ei saa olla pienempi eikä
suurempi miehistö kuin mikä sille on määrätty.

17. Jokainen jäsen on vastuunalainen käyttä-
mistään soututarpeista.

Soututarpeissa ennen lähtöä havaitut viat ja
puutteet merkittäköön heti tarkimmin soutupäivä-
kirjaan paitsi pienempiä vikoja, jotka mikäli mah-
dollista korjattakoon.

18. Tupakoiminen venehuoneessa ja klubin
aluksilla (paitsi kanoteissa) on kielletty.

19. Uimataidoton jäsen älköön käyttäkö klu-
bin aluksia.
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