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PÄIJÄNTEEN MELOJAT r.y.

JÄSENKIRJA
N:o

Ote yhdistysrekisteristä:
Yhdistyksen rekisterinumero 32830

Merkitty:
Yhdistysrekisteriin siv. 424.

Oikeusministeriö on hyväksy-
nyt tämän yhdistyksen merkit-
täväksi yhdistysrekisteriin ja
on yhdistyksen nimeen liitetty
r.y.

Helsingissä, Oikeusministeriössä, 10
p:nä syyskuuta 1940.

A. O. Tuominen.
Ture Sundholm.



Huomautuksia:

i) J°ka kerta, kun jäsen- tai muu
vahvistettu maksu suoritetaan, on siitä
tehtävä kuittaus tähän jäsenkirjaan.

2) Äänioikeus seuran kokouksissa to-
detaan jäsenkirjojen perusteella, joissa
silloin tulee olla kuittaus erääntyneitten
maksujen suorittamisesta.

3) Jos jäsen valitaan johonkin luot-
tamustoimeen, on siitä tehtävä merkintä
jalempana oleviin sarakkeihin. Merkin-
nän vahvistaa nimikirjoituksellaan sih-
teeri.

4) Seuran toimihenkilöiden vaatimuk-
sesta on jäsenkirja milloin tahansa näy-
tettävä.



on hyväksytty Päijänteen Melojat r.y:n

jäseneksi kuun p:nä

19 ja liittymismaksunsa (mk. )

suoritettuaan on hän tullut tämän jäsen-

kirjan omistajaksi.

Jyväskylässä, kuun

p:nä 19

Puheenjohtaja.

Rahastonhoitaja.
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Muita maksuja suoritettu.
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PÄIJÄNTEEN MELOJAT H. Y.

SÄÄNNÖT

I §■

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus.
Yhdistyksen nimi on »PÄIJÄNTEEN

MELOJAT r.y.» ja on sen kotipaikka
Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on
perustettu 10 päivänä heinäkuuta 1940ja on sen tarkoituksena:

1) Puolueista riippumatta edistää ja
kehittää melonta- ja soutu-urheilua.

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

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

4) Rakentaa venevajoja jäsentensä
käytettäväksi.
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2 §

Yhdistyksen jäsenet ja toimintatapa.
1) Yhdistyksen aktiiviseksi jäseneksi

pääsee jokainen johtokunnan hyväk-
symä puhdasmaineinen henkilö, joka
sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sään
töjä ja päätöksiä, sekä maksaa sääde-
tyn sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksun. Hy-
väksytyllä jäsenellä on äänioikeus seu-
ran kokouksessa heti liityttyään, mutta
voidaan valita seuran toimihenkilöksi
vasta oltuaan vuoden yhdistyksen jä-
senenä. Tämä määräys ei koske pe-
rustavia jäseniä.

2) Yhdistykseen kuuluu myöskin ikui-
sia kannattajajäseniä, jotka maksavat
vuosikokouksen määräämän kertakaik-
kisen jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsen,
joka on 10 vuotta yhtäjaksoisesti suo-
rittanut jäsenmaksunsa, merkitään yh-
distyksen ikuiseksi jäseneksi. Kunnia-
jäsenekseen voi yhdistys yleisessä ko-
kouksessa kutsua henkilöitä, jotka ansiok-
kaasti ovat edistäneet seuran toimintaa.

3) Yhdistyksen jäsenyydestä voi joh-
tokunta eroittaa henkilön, joka:
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a) Yhdistyksen kokouksissa, juhlissa,
kilpailuissa, harjoituksissa tahi muissa
julkisissa tilaisuuksissa esiintyy sopi-
mattomasti ja vastoin hyviä tapoja,
eikä noudata yhdistyksen johtokunnan
valitsemien toimitsijoiden asiallisia oh-
jeita ja määräyksiä.

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

c) Laiminlyö jäsenmaksun suoritta-
misen.

d) Lain voittaneella tuomioistuimen
päätöksellä on tuomittu rangaistukseen,
josta seuraa kansalaisluottamuksen me-
nettäminen. Erotetulla jäsenellä on
oikeus vedota johtokunnan päätök-
sestä yleiseen kokoukseen kirjeellisesti
30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan, jos ei johtokunnan päätös
ole yksimielinen. Yhdistyksen jäse-
nyydestä eroitetulla henkilöllä ei ole
oikeutta käyttää yhdistyksen jäsen-
merkkiä, eikä muitakaan tunnuksia.
Seuran jäsen ei saa seuran merkkiä
eikä tunnuksia luovuttaa seuran ulko-
puolella oleville henkilöille.
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4) Yhdistyksen jäsenillä ei ole oikeutta
edustaa toista, yhdistyksen harjoitta-
malla urheilualalla toimivaa yhdistystä.

5) Kutsu yhdistyksen vuosi- ja ylei-
siin kokouksiin tapahtuu johtokunnan
toimesta ja nimessä vähintäin viikkoa
ennen kokousta johtokunnan harkin-
nan mukaan paikkakunnan eniten le-
vinneessä suomenkielisessä sanoma-
lehdessä,

3 §•

Yhdistyksen hallinto.
1) Yhdistyksen asioita hoitaa johto-

kunta, johon, paitsi vuosikokouksessa
valittua puheenjohtajaa, kuuluu 7 vaki-
naista ja 2 varajäsentä. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjoh-
tajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja
muut tarvittavat toimihenkilöt, joita
viimeksimainittuja voidaan valita myös-
kin johtokunnan ulkopuolelta.

2) Johtokunta kokoontuu puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan kut-
susta ja on päätösvaltainen, kun kuusi
sen jäsentä on saapuvilla. Jos johto-
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kunnan äänet menevät tasan on asia
alistettava yleisen kokouksen ratkaista-
vaksi.

3) Johtokunnan varajäsenellä on
äänestysvalta ainoastaan vakinaisen jä-
senen 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 ylei-
selle kokoukselle, huolehtia kokouksissa
tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta,
sekä valvoa että yhdistyksen toimi-
henkilöt toimittavat heille kuuluvat
tehtävät.

c) Valvoa ja huolehtia yhdistyksen
omaisuudesta ja kaikin sopiviksi kat-
sominsa laillisin keinoin yhdistyksen
varoja kartuttaa sekä kutsua kokouk-
set koolle ja pitää jäsenluetteloa.

5) Johtokunnan toimihenkilöiden teh-
tävät ovat:

a) Puheenjohtaja valvoo ylinnä yhdis-
tyksen etuja, johtaa puhetta johtokun-
nan kokouksissa, sekä seuraa, että yhdis-
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tyksen toimitsijat huolehtivat tehtä-
vistään.

b) Puheenjohtajan ollessa estettynä
huolehtii varapuheenjohtaja hänen teh-
tävistään ja on aina puheenjohtajan
apuna.

c) Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyk-
sen rahavarat, huolehtii maksujen kan-
tamisesta ja suorittamisesta, sekä pitää
niistä selvää tilikirjaa jaantaa jäsenkirjat.

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

e) Kalustonhoitaja hoitaa yhdistyksen
kaluston.

4 §•

Yhdistyksen nimen kirjoitus, jäsen-
maksut ja varat.

i) Yhdistyksen nimen kirjoittavat pu-
heenjohtaja, tahi hänen poissaollessaan
varapuheenjohtaja, raha-asioissa rahas-
tonhoitajan ja muissa asioissa sihteerin
kanssa.
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2) Sisäänkirjoitusmaksuna kannetaan
mk 10:—, vuosimaksun suuruuden päät-
tää vuosikokous. Jokaisen kuluvan
vuoden jäsenmaksu on suoritettava en-
nen kesäkuun i päivää.

3) Yhdistyksen varat käsittävät kaksi
eri rahastoa:

a) Kantarahasto: Kantarahaston suu-
ruuden päättää vuosikokous yhdistyk-
sen varojen perusteella, siirtäen vuo-
sittain mahdollisesta vuosivoitosta sopi-
vaksi katsomansa summan tämän ra-
haston kartuttamiseksi ja säilytetään
rahaston varat vakavaraisessa pankissa
korkeinta korkoa kasvattavalla säästö-
tilillä kantarahaston varoja voidaan
käyttää ainoastaan yleisen kokouksen
päätöksellä.

b) Käyttörahasto: Käyttörahaston
käsittävät käteiskassa, sekä sisäänkirjoi-
tus- ja jäsenmaksuista, iltamista, kilpai-
luista, lahjoituksista ym. satunnaisista
tuloista kertyneet varat, ollen johto-
kunnalla oikeus käyttää kassan varoja
yhdistyksen menojen peittämiseksi.

4) Yhdistyksen tilit päätetään maalis-
kuun 31 pnä ja on ne huhtikuun 10
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pv:ään mennessä jätettävä tilintarkas-
tajille, joiden on ne ennen 15 pv:ää
huhtikuuta palautettava ja annettava
niistä lausuntonsa.

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 puheenjoh-

taja ja sihteeri.
c) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkas-

tajaa.
d) Esitetään edellisen vuoden vuosi-

ja tilikertomus ja tilintarkastajain lau-
sunto, sekä päätetään johtokunnan vas-
tuuvapaudesta.

e) Valitaan yhdistyksen puheenjoh-
taja, johtokunta ja johtokunnalle 2

varajäsentä.
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1) Päätetään aktiivi- ja kannattaja-
jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta.

g) Valitaan kaksi tilintarkastajaa,
h) Keskustellaan ja päätetään muista

johtokunnalle esitetyistä asioista.
2) Yleiseen kokoukseen kokoontuu yh-

distys johtokunnan kutsusta, johtokun-
nan katsoessa asioiden hoidon sitä vaa-
tivan.

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

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

6§.
Siåäntöjen muutokset ja yhdistyksen

lakkauttaminen.

1) Ehdotuksia näiden sääntöjen muut-
tamisesta voidaan tehdä ainoastaan yh-
distyksen yleisessä kokouksessa, joka
pidetään vähintäin kahta viikkoa ennen
vuosikokousta ja on sitä tarkoittavat
ehdotukset tehtävä kirjallisesti johto-
kunnalle ennen huhtikuun 1 päivää ja
tulee johtokunnan esittää ne lausun-
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tonsa kera yleiselle kokoukselle, jossa
tehdyt muutoksia koskevat päätökset
ilman keskustelua hyväksytään tai hyl-
jätään vuosikokouksessa ja vaativat muu-
tosehdotukset tullakseen hyväksytyksi
3/4 osan äänten enemmistönkokouksessa
läsnäolevista, äänioikeutetuista äänistä.

2) Ehdotus yhdistyksen lakkauttami-
sesta on tehtävä samalla tavalla kuin
ehdotukset sääntöjen muuttamisesta ja
voidaan päätös yhdistyksen lakkautta-
misesta tehdä ainoastaan kahdessa pe-
rättäisessä yhdistyksen vuosikokouksessa
ja vaatii päätös lakkauttamisesta kum-
massakin kokouksessa 9/10 osan ään-
tenenemmistön, kokoukseen osallistu-
vien äänioikeutettujen jäsenten äänistä.

3) Jos yhdistys lakkauttaa toimin-
tansa, luovutetaan yhdistyksen mah-
dolliset varat Suomen Voimistelu- ja
Urheiluliitolle.

Nämä säännöt ovat hyväksytyt Päi-
jänteen Melojain kokouksessa heinä-
kuun 10 pnä 1940.

H. Niskanen. E. Karjalainen.
Kokouksen puh.joht. Kokouksen siht.
Raimo Heiskanen. [alle Niukkanen.

Kokouksen valitsemat pöytäkirjan tark.






