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S Ä Ä N N Ö T

1. Yhdistyksen nimi on Suomen 2.4 mR liitto, ruotsiksi Finlands 2.4 mR förbund.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. Edistää ja kehittää 2.4 mR luokan- veneillä suoritettavaa purjehdustoimintaa
Suomessa.

2. Valvoa 2.4 mR luokan etuja ja oikeuksia Suomessa ja ulkomailla.
3. Hoitaa kaikki International 2.4 mR Class Associationin antamat tehtävät

valvoen Suomen osalta, että 2.4 mR vene pysyy luokan sääntöjen mukai-
sena sekä että International 2.4 mR Class Assoöiationin sääntöjä nouda-
tetaan luokan kilpailu- ja muussa toiminnassa.
Mikäli kuitenkin nämä säännöt ovat ristiriidassa International 2.4 mR -Class
Associationin sääntöjen kanssa, ovat yhdistyksen säännöt voimassa.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistystä nimitetään jäljempänä liitoksi.

3. Liiton viralliset kielet ovat Suomi ja Ruotsi.

4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi suositella purjehdusseuroille kilpailujen järjes-
tämistä, voi järjestää näytöksiä, näyttelyitä ja muita valistustilaisuuksia sekä purjeh-
duskoulutusta.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi järjestää juhlia ja arpajaisia sekä vastaanottaa avus-
tuksia.

5. Jokainen 2.4 mR -luokan veneen omistaja, sekä myös 2.4 mR veneellä kilpaileva voi
päästä liiton jäseneksi. Lisäksi liittoon voi kuulua hallituksen hyväksymiä kannattaja-
jäseniä.

Liittoon voi kuulua myös muun maan kuin Suomen kansalainen.

6. Jokainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton vuosikokous
määrää.

7. Liiton hallintoelimet ovat sen kokoukset ja hallitus.
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Halli-
tus voi määrätä jonkun hallituksen jäsenen tai toimihenkilönsä yksin kirjoittamaan liiton
nimen. Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on viimeistään tammikuun 31.
päivänä annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi.  Heidän tulee palauttaa ne helmi-
kuun 15. päivään mennessä lausuntoineen.

8. Liiton sääntömääräiset kokoukset ovat vuosikokous ja kevätkokous. Ylimääräisen ko-
kouksen voi hallitus kutsua kokoon tarpeen vaatiessa, tai milloin vähintään 1/6 jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää nimetyn asian käsittelemiseksi.

Liiton vuosikokous pidetään marraskuun aikana ja kevätkokous helmi-maaliskuun aikana.
Kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta liiton www-sivuilla 
julkaistavalla kutsulla. 
Liiton jäsenlehdessä julkaistu kutsu katsotaan myös viralliseksi kutsuksi.

Jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa liitolle voidaan virallinen ko-
kouskutsu lähettää sähköpostilla.



9. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Käsitellään liiton toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
4. Päätetään liiton jäsenmaksuista sekä käsitellään talousarvio seuraavalle

vuodelle.
5. Esitetään Suomen Purjehtijaliitolle seuraavan vuoden Suomen mestaruus-

kilpailut järjestävä seura hallituksen saamien hakemusten perusteella.
6. Puheenjohtajan vaali
7. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
9. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

10. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja a sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Käsitellään liiton toimintakertomus
4. Käsitellään liiton tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6. Vahvistetaan hallituksen valitsemat toimikunnat ja jaostot sekä valitaan

muut mahdollisesti tarvittavat virkailijat ja edustajat.
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

11. Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisijäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on kunakin
vuonna erovuorossa.  Hallitus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Päätökset tehdään
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohta-
jan ääni.

12. Liitto pitää luetteloa Suomessa rekisteröidyistä 2.4 mR -luokan veneistä ja niiden
omistajista.  Liiton viralliseen kilpailuun osallistuvan veneen mittakirjajäljennös on toi-
mitettava luokkaliitolle.

13. Liiton kokouksissa on äänioikeus kyseisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneilla liiton
jäsenillä.

14. Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii liiton edun tai hyvien tapo-
jen tai urheiluhengen vastaisesti, voi hallitus erottaa jäsenen sekä kieltää häneltä
osallistumisen 2.4 mR -luokan SM- ja muuhin mestaruuskilpailuihin, sekä oikeuden
nauttia muita liiton tarjoamia etuja ja oikeuksia.
Liiton sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa vähin-
tään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa ja on päätös kummassakin tehtävä
vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Jos liitto purkautuu on sen
omaisuus luovutettava purjehdusurheilun edistämistä palvelevaan tarkoitukseen viimei-
sen kokouksen päättämällä tavalla.

Alkuperäiset säännöt hyväksytty yleiskokouksessa 25.4. 1988
Hyväksytty yhdistysrekisteriin 11.7. 1989

Muutokset hyväksytty yleiskokouksissa 24.11.2001 ja

Kokouksissa suoritettavat äänestykset.ovat avoimia. Vaadittaessa on kuitenkin suori-
tettava lippuäänestys. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota liiton puheen-
johtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, joissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.




