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cJoulajain laulu
(Omistettu Merimelojille)

On taivas korkealla,
syvä syli on aallokon
Meren keinussa, laivahan alla,
niin ihana istua on.

Niin souda sa, airomme, souda,
ja soutajan rintahan
meren vihreä unohdus nouda,
sinikirkkaus laivahan.

Emme kaipaa maata ja rantaa,
emme lehdon lempeän luo.
Mitä meri ja taivas antaa,
on meille kylliksi tuo.

Me soudamme maailmasta
päin uneen valoiseen
ja kahleista, kuolemasta
me soudamme vapauteen.

V. A. Koskenniemi
(Kaikki oikeudet
Merimelojat r. y:llä
Helsinki).



cJaien iodiséeiaan,

että

hyväksyttiin Merimelojat r. y:n

jäseneksi seuran hallituksen kokouksessa

kuun p:nä 193 , ja liit-

tymismaksunsa (Smk. ) suoritettuaan

hän on tullut tämän jäsenkirjan omistajaksi.

Helsingissä kuun ....■ p:nä

193 ,

YUmelamies

Rahastonhoitaja

HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OY.



MERIMELOJAT r. y

Säännöt
i §.

Seuran nimenä on Meriraelojat r. y. jakotipaikkana Hel-
singin kaupunki.

Seuran virallinen kieli on suomenkieli.
2 §

3 §.

Seuran tarkoituksena on toimia isiltä perityn soutukult-
tuurin säilyttäjänä jareippaan vesillä retkeilemisen hengen
herättäjänä Suomen pääkaupungissa, koettamalla valmistaa
jäsenilleen tilaisuutta palkovene- y. m. soutu-urheilun sekä
jollapurjehdukscn harjoittamiseen.

Toiseksi yhtä tärkeäksi tehtäväkseen seura on asettanut
edellämainitun harrastuksen levittämisen kautta Suomen,
kunnes on muodostunut koko maan käsittävä soutuliitto
tätä tarkoitusta varten.

Mainittuihin päämääriin pyritään julkaisutoiminnan, eri
paikkakunnilla toimeenpantujen joukkoesiintymisien, y.m.s.
kautta.

4 §.

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa jaostoja huoleh-
timaan eri hanastusalojen kehityksestä. Jaostojen säännöt
vahvistaa yleinen kokous seuran hallituksen ehdotuksesta.

P %■
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuraavat

viisi jäsentä: ylimelnmies (johtaja), melamies (varajohtaja),
sihteeri, rahastonhoitaja ja taloudenhoitaja. Ylimelamies
valitaan kussakin vuosikokouksessa. Muut hallituksen
jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja kukin vuosikokous
valitsee kaksi jäsentä hallitukseen erovuorossa olevien sijaan.

6 §.

Seuran nimen kirjoittaa ylimelamies tai melamies ja var-
mentaa sihteeri tahi ne henkilöt, jotka seuran hallitus siihen
erikoisesti valtuuttaa.

7 |.

Seuran tilit päätetään vuosittain 28 p:nä helmikuuta ja
hallituksen on jätettävä ne ennen seuraavan maaliskuun



15 päivän tilintarkastajille, joittentulee viimeistään 30 p:nä
maaliskuuta palauttaa ne hallitukselle tarkastuskertomuk-
sensa ja omaisuusluettelon seuraamina.

8 §.

Seura kokoontuu yleisiin kokouksiin kahdesti vuodessa,
nimittäin vuosikokoukseen huhtikuun alkupuolella ja syys-
kokoukseen lokakuussa. Hallitus voi tarpeen vaatiessa
kutsua ylimääräisen yleisen kokouksen.

9 §.

Kutsu yleiseen kokoukseen samoinkuin muutkin tiedon-
annot toimitetaan jäsenille ilmoittamalla kahdessa pää-
kaupungin suomenkielisessä sanomalehdessä. Sellainen
ilmoitus on julkaistava vähintään kahdesti: ensimmäisen
kerran viikkoa ennen kokousta ja toisen kerran kokous-
päivänä.

10 §.

Hallituksen vaali tapahtuu suljetuin lipuin. Muut vaalit
toimitetaan avoimella äänestyksellä ellei kukaan jäsenistä
vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan rat-
kaisee arpa asian.

Vaaliin ja äänestyksiin saa ainoastaan henkilökohtaisesti
läsnä oleva jäsen ottaa osaa.

Kokouksessa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytä-
kirja, jonka kokous hyväksyy tai jonka siinä valitut vähin-
tään kaksi läsnäollutta pöytäkirjan tarkastajaa tarkastaa
ja oikeaksi todistaa.

Seuran kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja
ratkaistaan asiat, paitsi § 25 mainittuja, yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, on yli-
melamiehen ääni ratkaiseva.

11 §.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytä-

kirjan tarkastajain vaalit;
2) hallituksen vuosikertomus;
3) tilintarkastajain tarkastuskertomus ja omaisuusluet-

telo;
4) vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle;
5) vuosimaksun ja jäseneksiliittymismaksun vahvista-

minen tulevaksi tilivuodeksi, sekä tulo- ja menoarvion
vahvistaminen;

6) ylimelamiehen ja kahden hallituksen jäsenen vaali,
kukin erikseen;

7) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä vaali;
8) tarkastus- jamittaus- sekä kilpailulautakuntien vaali;
9) kunniatuomioistuimen jäsenten vaali;



10) kesäohjelman vahvistaminen;
11) hallituksen tai yksityisten jäsenten herättämiä kysy-

myksiä.

12 §.

Tilintarkastajien asiana on valvoa seuran hallintoa ja
antaa vuosikokoukselle tarkastuskertomuksensa sekä omai-
suusluettelo.

13 §,

Hallituksen jäsentä ei voida valita tilintarkastajaksi.

14 §,

Lipun käytössä on noudatettava valtioneuvoston vah-
vistamia lippusääntöjä täydennettyinä seuran erikois-
toimintaa koskevilla määräyksillä.

Hallituksen velvollisuudet:
15 §.

Ylimelamiehen tulee:

tarvittaessa ryhtyä ylimelamiehen tehtäviin.
Rahastonhoitajan tulee:
hallituksen määräysten mukaan hoitaa seuran käteisiä

varoja, antaa kuukausittain hallitukselle selostus kassan
tilasta, ottaa vastaan ja tilittää jäseneksiliittymis- ja jäsen-
maksuja sekä pitää luetteloa seuran jäsenistä ja heidän
osoitteistaan.

seuran ja hallituksen kokouksissa johtaaasiain käsittelyä
ja muuten edustaa seuraa sekä käyttää sen puhevaltaa
sikäli kuin tarvitaan.

Melamiehen tulee:

Taloudenhoitajan tulee:
hoitaa seuran kaikkea omaisuutta sekä järjestää sen

kunnossapito ja säilytys, tehdä hallitukselle ehdotuksia
uusien esineitten hankinnasta, koota ja kuukausittain
rahastonhoitajalle tilittää veneitten vuokrauksesta saadut
varat sekä valvoa, että seuran venevajassa säilyy hyvä
järjestys.

16 §.

Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava kaikille
hallituksen jäsenille. Päätösten pätevyyden edellytyksenä
on, että sitä tehtäessä vähintään kolme hallituksen jäsentä
on saapuvilla ja kaikki päätökset on kirjoitettava pöytä-
kirjaan.

17 §.

Hallituksella on oikeus seuran yleisten kokousten anta-
mien ohjeitten mukaan hoitaa seuran hallintoa, toimeen-
panna kilpailuohjelma, ottaa uusia jäseniä, eroittaa niitä,



jotka eivät ole täyttäneet sääntöjen mukaisia velvollisuuk-
siaan tai ovat rikkoneet hyviä tapoja vastaan, sekä muuten-
kin suorittaa hallitukselle kuuluviksi katsottavia asioita.
Toiminnastaan on hallitus vastuunalainen vuosikokoukselle.

Eroittamisesta on jäsen oikeutettu vetoamaan vuosi-
kokouksen asettamaan viisijäseniseen kunniatuomioistui-
meen.

Jäsenistö:
18 §

Harkintansa mukaan hallitus hyväksyy seuraan jokaisen
hyvämaineisen henkilön, joka jäseneksi pääsyä kirjallisesti
pyytää.

19 §.

Henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt seuran
pyrkimyksiä, voidaan hallituksen tai kahdenkymmenen
jäsenen ehdotuksesta yleisessä kokouksessa valita seuran
kunniajäseneksi.

20 g.
Seuran alueella tai sen järjestämissä tilaisuuksissa tapah-

tuva päihtyneenä esiintyminen tai juovuttavien juomien
hallussa pito on katsottava seurasta eroittamisen ehdotto-
maksi syyksi. Tässä, samoinkuin muissakin käyttäytymistä
koskevissa suhteissa, on seuran jäsen vastuussa vieraastaan
kuten itsestään.

Jäseniä on kolmea lajia, nimittäin: kunniajäsenet, vaki-
naiset jäsenet ja yuosijäsenet. Kunniajäsen on vapaa kai-
kista jäsenmaksuista ja hänellä on samat oikeudet kuin
muillakin jäsenillä. Vakinaiseksi jäseneksi voi päästä seu-
raavassa pykälässä mainitulla tavalla. Vakinaisella jäse-
nellä on samat oikeudet javelvollisuudet kuin vuosijäsenellä.

21 §.

22 §.

Vuosijäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksessa mää
rätyn jäsenmaksun, jonka tulee olla suoritettu rahaston-
hoitajalle viimeistään toukok. 15 p:nä. Vuoden kuluessa
otettu uusi jäsen suorittaa jäsenmaksunsa viimeistään
kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle on annettu tieto
jäseneksi hyväksymisestä. Jäsen, joka yhdellä kertaa tai
yhtäjaksoisesti suorittaa maksun 15 vuodelta, pääsee vaki-
naiseksi jäseneksi jaonvastaisuudessa vapaa vuosimaksuista,

23 §.

Jos jäsen haluaa erota seurasta, ilmoittakoon aikomuk-
sestaan kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti pöytäkirjaan



*■

javapautuu hän tällä tavoinkaikista niistä velvollisuuksista,
joihin on jäseneksi liittymällä sitoutunut, mutta on kuiten-
kin velvollinen maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksunsa.

24 §.

Seuran jäsenellä on oikeus sikäli kuin tilaa riittää saada
venepaikka seuran venevajassa siinä järjestyksessä kuin
hänen veneensä on luetteloon otettu, mutta on jäsenen
noudatettava hyvää järjestystä ja seurattava taloudenhoi-
tajan ohjeita. Ennenkuin venepaikka luovutetaan, on jäse-
nen esitettävä todistus tyydyttävästä uimataidosta ja
osoitettava kykenevänsä hallitsemaan alustaan.

25 §.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan,
jos kaksi peräkkäistä yleistä kokousta hyväksyy sitä kos-
kevan ehdotuksen 3/4 äänten enemmistöllä. Sääntöjen
muutosehdotus on kirjallisesti annettava hallitukselle vii-
meistään kaksi viikkoa ennen yleistä kokousta. Samat
määräykset koskevat seuran purkamista.

Jos seura lopettaa toimintansa, luovutetaan sen omaisuus
Helsingin kaupungin kansakoulujen johtokunnalle vesi-
urheiluharrastuksen edistämistä varten kaupunkimme suo-
menkielisten kansakoulujen oppilaiden keskuudessa.

26 §.

27 §.

Sellaisissa tapauksissa, joistaei näissä säännöissä mainita,
on noudatettava yhdistyslakia.

28 §.

Edelläolevat säännöt hyväksyttiin tämän sisältöisinä
Merimelojain kokouksessa Helsingin Voimistelijain huo-
neustossa toukok. 28 p:nä 1931.

Näitä sääntöjä on kullekin jäsenelle annettava yksi kap-
pale kuittausta vastaan.

Todistavat:
E. H. Sipinen,

Kokouksen puheenjohtaja.

Kokouksen sihteeri.
A. Morsio,

H. Koivuniemi. K. Saari.
Kokouksen valitsemat, siellä läsnäolleet

pöytäkirjan tarkastajat.



Ote yhdistysrekisteristä:
Yhdistyksen rekisterinumero 19566
Merkitty:
Yhdistysrekisterin siv. 513 VR 68

Sosialiministeriö on hyväksynyt tämän yh-
distyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin
ja on yhdistyksen nimeen liitetty r. y.

Helsingissä Sosialiministeriössä 6 p:nä
kesäkuuta 1931

K. J. Vihtinen.

Martta Heinonen

HUOMAUTUKSIA:

1) Joka kerran, kun jäsen- tai muu vahvistettu

maksu suoritetaan, on siitä tehtävä kuittaus
tähän jäsenkirjaan.

2) Seuran toimihenkilöiden vaatimuksesta on jä-
senkirja milloin tahansa näytettävä.

3) Äänioikeus seuran kokouksissa todetaan jäsen-
kirjojen perusteella, joissa silloin tulee olla
kuittaus erääntyneitten maksujen suorittamisesta.

4) Jos jäsen a) valitaan johonkin luottamustoimeen
b) saa palkinnon kilpailuissa
c) hänelle annetaan seuran ansio- tai

kuntoisuusmerkkej a,
on niistä tehtävä merkintä jalempana oleviin
sarekkeihin. Merkinnän vahvistaa nimikirjoi-
tuksellaan joko ylimelamies tai sihteeri taikka
ratkaisun julistaneen lautakunnan puheenjohtaja.



Jäsenmaksu Smk Kuitataan
toimikaudelta

193—193

193—193

193 -193....

193 -193

193—193

193—193
193—193

193 193

193 -193
193—193....

Multa maksuja suoritettu

Maksun laatu Smk Kuitataan



Valittu allamainitttuihin luotta-
mustoimiin. Aika Todistaa

Saanut seuraavia merkkejä ja
palkinnolta.







lelarelKiua larvilaan
ILMAPUNTAREITA,
KAUKOPUTKIA,
KELLOJA ja
KOMPASSEJA.
Rannalle jääviä lohdutellaan
KIHLASORMUKSIN.

Näitä ostatte

K. E. ST OLT'ilta
Toinen linja 5 puh. 72237

KORJAUSTYÖ LUOTETTAVAA!

i



Pur jetyöosastömme
valmistaa

PURJEITA, PELASTUSREN-
KAITA, KAPOKKILIIVEJÄ,
KAPOKKJTYYNYJÄ, KANOT-
TEJA, TELTTOJA, VENE-
PEITTEITÄ, y.m.

KANOTINMELAT ja VENEAIROT ovat

tunnettujen kanottiurheilijain suunnittelemat.
Pyytäkää tarjouksiamme ja tiedustelkaa kaup-
piailtanne "HIIHTÄVÄ-KARHU"
-merkkisiä valmisteita.

Valmistamamme

O.Y. URHEILUTARPEITA
HELSINKI.

Merimiehenkatu 38—40. Puhel. Sarja 20 911.
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Pyytäkää luonnoksia!

Seurojen merkkejä
valmistamme
erikoisella huo-
lella ja asian-
tuntemuksella

VELJEKSET

SUNDQVIST
HELSINKI -MIKONK. 7Tiedustelkaa hintoja!

PALKOVENEITÄ
(Kanotteja)

Valmistaa kaikkea lajia myös Intiaania ja
meloja. Varastossa myös kanotteja ja

meloja. Käykää katsomassa.
Hinnat halvat.

KANOTTIVEISTÄMÖ
Hopeäsalmentie 1,8.

Kulosaari
Puhelin 78 053



cb' aiKOveneiia ja meloja

VALMISTAA

VELJEKSET

LILLQYIST
VENEVEISTÄMÖ
Vallininkatu 12. Pub. 71 829

LAATUTYÖ



PUHELIN

42 071 LAIVA- PURJE- ja

PAL K OVEN H E
Y.M

MAALAUSTYÖNNE
edullisimmin suorittaa

HELSINGIN MAALAUSLIIKE
om. U. VIHONEN

MYÖS RAKENNUSMAALAUKSIA

Valokuvaustarpeita ja
Kameroita

TARVITESSANNE MUISTAKAA, ETTÄ
KAIKKIA VALOKUVAUSALAAN
TARVITTAVIA VÄLINEITÄ OSTATTE
EDULLISESTI

N E ITTAM O O/Y
Helsinki Hallituskatu 17

Kehitämme, kopioimme ja suurennamme Teidän
kuvanne yhdessä päivässä ensiluokkaisesta



»cJiati on souiiu soukka salmi
mitalin meri matala.

Virkistystä sou-
tu- ja purjeh-
dusmatkojcn lo-
massa tarjoaa

KALASTAJA
TORPPA
FAZ ERIN

K a hv i a

leivoksia
lihalientä
piirakoita
virvokkeita
y. m.

Merlmelojain
levähdyspaikka


