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1 §
Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Toppilan Pukseeri Ry, kotipaikka Oulu.

2 §
Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää merenkulkutaitoa, vaalia meriperinteitä 

ja merikulttuuria sekä kerätä ja tallettaa Toppilan sataman ja Toppilansalmen 
alueen kulttuurihistoriaa. Yhdistys voi kunnostaa toimintaan liittyviä aluksia ja 
tukea alusten kunnostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
merenkulkutapahtumia, jäsenilleen retkiä ja excursioita sekä harjoittaa valis-
tus- ja kasvatustyötä, mm. levittämällä julkaisuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja hakea avus-
tuksia yhteiskunnalta sekä kulttuuritoimintaa ja perinnehistoriatoimintaa edis-
täviltä rahastoilta ja säätiöiltä. Yhdistys voi – asianmukaisen luvan saatuaan – 
toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §
Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen merenkulusta, meriperinteestä ja 

merikulttuurista kiinnostunut yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäse-
net hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdis-
tyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta 
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4 §
Jäsenmaksut Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksu-

ajankohdasta päättää vuosikokous, erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille.

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liit-
tymällä sitoutunut, pidemmältä ajalta kuin kalenterivuodelta, hallitus voi erot-
taa jäsenen.

Sellaisen yhdistyksen jäsenen, joka on ollut jäsenenä kaksikymmentä vuotta, 
hallitus vapauttaa vuotuisesta jäsenmaksuvelvollisuudesta.

5 §
Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enin-

tään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouk-
sien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estyneenä, varapu-
heenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Ään-
ten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa arpa.
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6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 
kumpikin erikseen, tai sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7 §
Tilintarkastajat Vuosikokous valitsee yhdistykselle kaksi varsinaista ja yhden varatilintarkas-

tajan.

8 §
Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen 

ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille kolme viikkoa en-
nen vuosikokousta.

9 §
Yhdistyksen kokouksien koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava 
viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta lähettämällä kullekin jäsenelle 
kirjallinen kutsu tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmes-
tyvässä sanomalehdessä.

10 §
Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai, kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai, kun vähintään yksi kymmenesosa yh-
distyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 17 vuotta täyttäneellä ja kyseisen vuo-
den jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella 
yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdis-
tyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide tai vaaleis-
sa arpa.

11 §
Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkir-

jantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilitarkastajien lausun-

to
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä
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7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
9. valitaan hallituksen jäsenet
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouk-
sen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hy-
vissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdis-
tyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista ää-
nistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava ko-
kouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituk-
sen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


