
MERI MELOJAT r. y.

Säännöt,
sellaisina kuin ne on hyväksytty seuran vuosikokouksessa 5. 4.
1933 javahvistettu yleisessä kokouksessa 19. 5. 1933 sekä merkitty
yhdistysrekisteriin 11. 8. 1933.

1 §-

Toukokuun 21 päivänä 1931 perustetun Merimelojat r. y.-nimi-
sen kanoottiseuran, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki, tur
koituksena on järjestämällä käytännöllisiä ja tietopuolisia harjoi-
tustilaisuuksia ja toimeenpanemalla kilpailuja edistää jäsentensä
ruumiillista kuntoa ja terveyttä ja ylläpitää heissä sekä suomalai-
sissa yleensä harrastusta kanootti- y. m. soutu-urheiluun ja jolla-
purjehdukseen.

2 §.

Seuran virallinen kieli on suomi.

3 §.

Seuran jäseneksi pääsee jokainen puhdasmaineinen kansalainen,
joka suorittaa määrätyn liittymismaksun ja jonka seuran hallituk-
sen enemmistö jäseneksi hyväksyy.

Jos jäseneksi pyrkivä on aiemmin kuulunut johonkin toiseen
kanoottiseuraan, on hänen näytettävä täyttäneensä velvollisuu-
tensa sitä kohtaan, ennenkuin hänet voidaan seuran jäseneksi
hyväksyä.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka suorittaa seu-
ran vahvistaman kertakaikkisen tai vuosittain määrättävän ja
maksettavan kannattajajäsenen maksun.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua hen-
kilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut seuran tai sen tarkoi-
tusperien hyväksi.

Seuran jäsenistä pidetään luetteloa, johon tehdään heitä koske-
vat tarpeelliset merkinnät.

4 §.

Uusien jäsenten liittymismaksun sekä vuosittain suoritettavan
jäsenmaksun määrää vuosikokous erikseen kutakin toiminta-
vuotta kohden. Jäsenmaksut on suoritettava viimeistään touko-
kuun 15 päivään mennessä.

Jäsen, joka yhdellä kertaa tai yhtäjaksoisesti suorittaa jäsen-
maksut 15 vuodelta, on niistä vastaisuudessa vapaa.



5 §.

Seuran asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu 6-jäseninen
hallitus, jolla on kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana
toimii ylhnelamies ja valitsee hallitus keskuudestaan nielamiehcu,
sihteerin, rahastonhoitajan ja taloudenhoitajan. Hallitus on pää-
tösvaltainen, kun kolme jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoon-
tuu ylimelamiehcn kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen vaati-
muksesta. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus voi harkintansa mukaan ottaa määrättyjä tehtäviä
suorittamaan palkattujakin virkailijoita.

Määrättyjä tehtäviä varten voi seura valita erikoisia toimikuntia.

6 §.

Seuran jäsenet voivat muodostaa jaostoja huolehtimaan eri har-
rastuspiirien toiminnasta. Jaostojen säännöt vahvistaa yleinen
kokous hallituksen ehdotuksesta.

7 §-

Seuran nimen kirjoittaa ylimelamies tai melamies yhdessä sih-
teerin, rahastonhoitajan tai taloudenhoitajan kanssa.

8 |.
Seuran tilit päätetään vuosittain syyskuun viimeisenä päivänä

ja on hallituksen jätettävä ne ennen seuraavan lokakuun 15 päivää
tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään lokakuun 31 päivään
palauttaa ne hallitukselle.

9 §.
Seuran kokouksissa käyttävät seuran päätäntäoikeutta läsnä-

oievat jäsenet. Äänioikeutettuja ovat ainoastaan jäsenmaksunsa
suorittaneet jäsenet. Äänestys toimitetaan avoimesti, ellei lippu-
äänestystä vaadita. Valtakirjan nojalla ei saa äänestää.

10 §.

Kutsu seuran kokouksiin on julkaistava vähintään kahdessa
Helsingin kaupungissa ilmestyvässä suomenkielisessä sanomaleh-
dessä viimeistään kolmea päivää ennen kokousta. Seura kokoon-
tuu vuosikokoukseen marraskuun alkupuolella jakevätkokoukseen
huhtikuussa. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle halli-
tuksen määräyksestä tai kun vähintäin 1/10 seuran jäsenistä halli-
tukselta kirjallisesti vaatii sen koollekutsumista käsittelemään
ilmoitettua asiaa.

H §■
Vuosikokouksessa, joka valitsee itselleen puheenjohtajan ja

sihteerin sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, käsitellään seuraavat
asiat:

1. luetaan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain
lausunto!

2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
3. valitaan ylimelamies sekä hallituksen muut vakinaiset jäse-

net ja kaksi varajäsentä;
4- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;



S. valitaan tarkastus-, mittaus- ja kilpailulautakunnat sekä
huvi toimi kunta;

6. vahvistetaan liittymis-, jäsen- y. m. maksujen määrä;
7. vahvistetaan talousarvio sekä
8. käsitellään hallituksen tai yksityisten jäsenten nostamat

kysymykset.
12 §.

Jos jäsen haluaa erota seurasta, ilmoittakoon asian kirjallisesti
hallitukselle tai suullisesti pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu
kaikista muista velvollisuuksista paitsi hänelle kuuluvien maksujen
suorittamisesta.

13 §.
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö ne velvolli-

suudet, joihin hän seuraan liittymällä on sitoutunut tai menettelyl-
lään seurassa tai sen ulkopuolella vaikeuttaa seuran toimintaa
tahi rikkoo kunnian käsitteitä taikka toimii rikoslakia vastaan.

Seuran majan alueella tai seuran järjestämissä tilaisuuksissa
tapahtuvan väkijuomien törkeän väärinkäytön on katsottava
ehdottomasti aiheuttavan seurasta erottamisen.

14 §.

Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos
niitä kannattaa kahdessa vähintäin kahden viikon väliajoin pidet-
tävässä kokouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä anne-
tuista äänistä.

15 §.

Jos seura hajoaa tai lakkautetaan, joutuusen omaisuus Suonien
Kanoottiliitto r. y:lle käytettäväksi kanoottisoutuharrastuksen
levittämiseen Suomen suomenkielisen väestön keskuudessa.

16 §.

Muuten noudatetaan yhdistyslakia.



MERIMELOJAT r. y.

Lippuohjeet.
i s.

Merimelojat r. y:n jäsenet, luottamus- tai toimihenkilöt ovat
oikeutetut kanooteissaan käyttämään seuraavia, Valtioneuvoston
12 päivänä toukokuuta 1932 vahvistamia lippuja ja viirejä, nimit-
täin:

Lippua, jona on Suomen kauppalippu, niine mittasu h teineen,
jotka laissa Suomen kauppalipusta toukokuun 29 päivältä 1918
määrätään, sekä sellaisella poikkeuksella, että sinisen ristin jakaa
keskeltä valkoinen risti, jonka leveys on viides osa sinisen ristin
leveydestä. I,ipun tangonpuoleiseen valkoiseen yläalaan on lisäksi
sovitettu seuran merkki: Suuri M-kirjain ja vinossa asennossa
oleva mela sekä näiden alla tyyliteltyjä aaltoja. Merkki on koko-
naan keltainen, varjostettu mustalla. Tätä lippua käytetään seu-
ran vajalla, seuran leiripaikalla, purjekanootissa (mesaani-) mas-
tossa ja suurissa kahden melottavissa kanooteissa perässä.

Omistajaviiriä, kolmionmuotoista (mitat 15x30), lipun ristillä
ja merkillä varustettua erikoislippua, jota aluksen omistaja saa
käyttää meloessa kanoottinsa etukannella (n. 1 m. päässä keulasta
tai kolmannen kaaren kohdalla), tai apupurjeilla purjehtiessa (me-
saani-) mastossa.

Ylimelamichenviiriä (johtajaviiriä), joka on kaksikielekkeinen,
tangosta kapeneva, seuran merkillä varustettu ristilippu halais-
tulla ristikolla ja jota vain seuran johtaja aluksessa ollessaan on
oikeutettu käyttämään.

Melamiehenviiriä, varajohtajan käyttämää, joka on samanlai-
nen kuin edellinen, mutta varustettu sinisellä alareunuksella.

Kunniajäsenviiriä, seuran kunniajäsenen käyttämää, joka on
lipun muotoinen, suorakulmainen, mutta varustettu sinisellä ala-
reunuksella.

Hallituksen, palkintolautakunnan tai muun toimikunnan lippua,
joka on seuralipun kaltainen, mutta varustettu punaisella alareu-
nuksella, ja jota vain asianomainen elimistö virkatoimis-
sa a n saa käyttää.

2 §.
Paitsi edellisessä pykälässä mainittuja Valtioneuvoston vahvis-

tamia virallisia lippuja, käytetään tunnusviiriä seuran jäsenten
aluksissa, purjekanooteissä (etu-) maston huipussa jakahden hen-
gen melottavissa kanooteissa, jotka kä}'ttävät perälippua, lisäksi
tunnusväriä etukannella sen muotoisia ja värisiä kuin omistaja
ehdottaa. Ennenkuin tunnusviiriä saa käyttää, on se jätettävä
seuran hallituksen hyväksyttäväksi ja veneluetteloon merkitlä-
väksi.



.'*I.
Pykälissä 1 ja 2 mainittuja lippuja ja viirejä ovat oikeutetut

käyttämään ainoastaan ne seuran jäsenet, joiden alukset purjeh-
duskauden alussa on asianmukaisesti veneluetteloon merkityt.

4 §.

Ivippn nostetaan purjekanootelsaa sittenkun purjeet on nostettu
ja viirit kiinnitetään vesille lähdettäessä. I4pun alasvetäminen on
toimitettava ennenkuin purjeet lasketaan.

I«iputusaika alkaa klo 8 ja kestää auringon laskuun saakka. Ii-v-
pun nosto- jalaskuajat otetaan satamassa olevien sota- tai kauppa-
laivojen mukaan; yli teisr etkiliä määrää niistä retken johtaja.

Viiriä saa meloja käyttää auringon laskunkin jälkeen, ellei hä-
nellä ole tilaisuutta poistaa sitä. Retkeiltäessä on suotavaa, että
leiriytyessä pidetään viiri päivällä teltan harjalla.

Tunnusviiri on aina paikallaan.

5 §•

Ainoastaan purjekanootit suorittavat lipputervehdyksen ja
tapahtuu se siten, että lippu tervehdittävän ohikulkiessa lasketaan
puolimastoon ja sen jälkeen nostetaan ylös. Jos lippu on huonon
ilman takia alhaalla, on se tervehtimistä varten jonkun aikaa ennen
sivuuttamista nostettava.

Ivipulla tervehditään:
a) oman seuran ylimelamies-, melamies-, kunniajäsen- sekä

hallitus- ja palkintolautakuntaviirejä;
b) oman seuran melojaa tai purjehtijaa, kun tämä tavataan

vähintäin 20 meripenikulman päässä kotisatamasta;
c) oman seuran laivuetta, kun alus siihen liittyy tai siitä erkanee;
d) vieraan seuran lippua kantavaa alusta;
e) kotimaista sotalaivaa sekä ulkomaalaista sotalaivaa ja lin-

noitusta;
f) ulkomaalaista kanootti- ja pursiseuralippua kantavaa alusta;
s) kun alus saapuu vieraan kanootti- tai pursiseuran satamaan

tai lähtee sieltä sekä
h) kun alusta itseään tervehditään.
Ryhmämatkoilla huolehtii tervehdyksistä ja siihen vastaami-

sesta retken johtaja. Kilpailuissa ei pidetä lippua eikä seuran vii-
riä, eikä myöskään suoriteta tervehdyksiä (paitsi retkeilykilpai-
luissa, joissa säännöt määräävät lippua käytettäväksi). Apu-
purjeiset kanootit eivät viirillään suorita tervehdyksiä. Melojat
eivät suorita lipputervehdyksiä.

VHTEI3KIRJA PAINO 3.V




