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EUROPE CLASS FINLAND SÄÄNNÖT 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Europe Class Finland, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.  
 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää e-jollaluokan purjehdustoimintaa Suomessa, toimia 
yhdyssiteenä e-jollaluokan purjehtijoiden välillä Suomessa sekä huolehtia yhteyksistä muihin 

luokkaliittoihin ja kattojärjestöihin Suomessa ja ulkomailla sekä kansainväliseen e-jollaliittoon.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa 

- järjestää valmennus- ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa, 
- jakaa jäsenilleen tietoa e-jollaluokan luokkasäännöistä, 
- myöntää luvan luokan kansallisten ranking-, SM-, ja muiden arvokilpailujen järjestämiseen, 

- päättää arvokisoihin osallistuvien purjehtijoiden valintakriteereistä, sekä 
- edesauttaa jäsentensä osallistumista purjehduskilpailuihin ja kansainvälisiin leirityksiin 

ulkomailla. 

 
3 § Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen e-jollapurjehdusta harrastava henkilö, joka 

hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä sitoutuu vuotuisen jäsenmaksun suorittamiseen.  
 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä veneilystä kiinnostunut yksityinen henkilö tai 

oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa sekä sitoutuu vuotuisen 
kannatusmaksun suorittamiseen.  
 
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  

 
4 § Jäsenmaksu ja kannatusmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen 

kannatusmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
 

5 § Yhdistyksen jäsenyyden päättyminen 

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenten eroamisesta ja erottamisesta.  
 
Jos jäsen ei ole maksanut vuotuista jäsen- tai kannatusmaksuaan yhdistyksen internetsivuilla 

ilmoitettuun maksun maksamisen määräpäivään mennessä, yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi 
yhdistyksestä.  
 

6 § Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, lisäksi kahdesta (2) kuuteen (6) varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa enintään 

kuusi (6) varajäsentä.  
 
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen yhdistyksen vuosikokouksen 

päättyessä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosin.  
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Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 

he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa.  

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä 
taikka henkilö, jonka hallitus on tähän erikseen oikeuttanut. 

 
8 § Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on 1.11 – 31.10. 
 
9 § Yhdistyksen kokous 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen internetsivuilla olevalla kutsulla viimeistään 
kahta (2) viikkoa ennen kokousta.  
 
Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen tarvittaessa ja aina, jos kymmenesosa 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. 

 
10 § Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen ja äänioikeus 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana 
tai ennen kokousta.  
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on 
yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
11 § Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras-joulukuussa. 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusmaksun suuruus 
8. päätetään tarvittaessa hallitusten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä 
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9. valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä tarvittaessa muut hallituksen 
jäsenet ja varajäsenet 
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

 
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 


