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SUOMEN ZOOM8-LIITTO RY:N SÄÄNNÖT
1

NIMI JA KOTIPAIKKA

1.1

Yhdistyksen nimi on Suomen Zoom8-liitto ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.

1.2

Liitto käyttää ulkomaisessa kirjeenvaihdossa myös epävirallista nimeä Finnish Zoom8
Class Association.

1.3

Yhdistys käyttää epävirallista nimilyhennettä FIZ.

2

TARKOITUS JA TOIMINTA

2.1

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää Zoom8-purjejollaluokan harrastus- ja
kilpailutoimintaa Suomessa.

2.2
2.2.1

Liiton tehtävänä on:
toimia International Zoom8 Class Associationin (Kansainvälisen Zoom8-luokkaliiton)
yhteyselimenä Suomen Purjehtijaliittoon päin.
toimia jäsentensä yhteyselimenä International Zoom8 Class Associationiin
(Kansainvälisen Zoom8-luokkaliittoon) päin.
valvoa, että Zoom8-purjejollaluokan säännöt ovat sopusoinnussa Suomen
Purjehtijaliiton säännösten kanssa.
vastata Zoom8-purjejollaluokasta ja valvoa sen luokkasääntöjen soveltamista ja
kehittämistä Suomessa. Liitolla ei ole oikeus päättää asioista, jotka koskevat Zoom8jollaa, kilpailusääntöjä tai varusteita ilman International Zoom 8 Class Association:in
suostumusta.
pitää luetteloa Zoom8-luokkaan kuuluvista kansallisista veneistä ja niiden omistajista.

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.3

Liiton tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion saaminen sen
toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa
taloudelliseksi.

2.4

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä voi suositella
pursiseuroille kilpailujen järjestämistä, voi järjestää näytöksiä, näyttelyitä ja muita
valistustilaisuuksia, purjehduskoulutusta sekä purjehdukseen liittyvää nuorisotyötä.

2.5

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta kotimaassa, sekä
toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3

KIELI

3.1

Liiton virallinen kieli on suomi.
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4

JÄSENET

4.1

Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä.

4.2

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Zoom8-jollan omistava henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö tai Zoom8-jollalla kilpaileva henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi
voidaan hyväksyä myös muu henkilö, joka haluaa aktiivisesti edistää luokan toimintaa.

4.3

Liiton kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä alaan läheisesti kuuluva oikeuskelpoinen
yhteisö tai yksityishenkilö.

4.4

Liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka
on poikkeuksellisen ansiokkaasti edistänyt Zoom8-luokan toimintaa, ja kunniajäseneksi
henkilön, joka on ansiokkaasti tukenut tai edistänyt liiton toimintaa.

4.5

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous
International Zoom8 Class Association’in suositukset huomioiden.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

4.6

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

4.7

Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liiton etuja, on toiminut epäurheilijamaisesti
tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus voi edellä mainituista syistä myös kieltää jäseneltä määräajaksi osallistumisen
liiton valvomiin Zoom8-luokan kilpailuihin.

5

HALLITUS

5.1

Liiton johtoelimet ovat sen kokous ja hallitus.

5.2

Liiton hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään
kolme ja enintään viisi muuta varsinaista jäsentä, yhteensä enintään kuusi jäsentä.

5.3

Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

5.4

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottavat sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

5.5

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen
jäsentä sitä vaatii.

5.6

Hallitus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
ollessa läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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6

LIITON MUUT ELIMET

6.1

Hallitus nimeää International Zoom8 Class Association:in päämittamiehen
suositteleman ja Suomen Purjehtijaliiton hyväksymän kansallisen mittamiehen, joka voi
myös olla sama henkilö kuin päämittamies. Kansallinen mittamies vastaa Zoom8-jollan
luokkasääntöihin liittyvistä käytännön asioista, toimii luokkasääntöihin liittyvissä
asioissa yhteyshenkilönä Suomen Purjehtijaliittoon päin sekä raportoi päämittamiehelle.

6.2

Hallitus voi liiton päämäärien edistämiseksi sekä sen toiminnan tehostamiseksi asettaa
avukseen jaostoja ja lautakuntia.

7

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

7.1

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7.2

Hallitus voi myös määrätä jonkun hallituksen jäsenen tai toimihenkilönsä yksin
kirjoittamaan liiton nimen.

8

TILIT

8.1

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

8.2

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta.

8.3

Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

9

LIITON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

9.1

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus.

9.2

Ylimääräisen kokouksen voi hallitus kutsua kokoon tarpeen vaatiessa, tai milloin
vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää nimetyn asian
käsittelemiseksi.

9.3

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
kirjallisena kullekin jäsenelle. Liiton jäsenlehdessä julkaistu kutsu katsotaan kirjalliseksi
kutsuksi.

10

LIITON KOKOUKSET

10.1

Liiton sääntömääräiset kokoukset ovat vuosikokous ja kevätkokous.

10.2

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys- tai
lokakuun aikana.
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10.3

Liiton kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti- tai
toukokuun aikana.

10.4

Liiton kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

10.5

Varsinainen jäsen voi kokouksessa valtuutettuna edustaa toista varsinaista jäsentä
kuitenkin siten, että kukaan älköön äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla
kokoukseen osaaottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.

10.6

Kokouksen asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys sääntöjen muuttamisesta tai liiton
purkamisesta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.7

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koollekutsuttu.
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VUOSIKOKOUS

11.1

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys ja päätetään tulo- ja menoarvio, liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen ja mittamiehen palkkiot, sekä uuden
hallituksen jäsenten lukumäärä
valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet vuosittain
valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies
päätetään tulevan kauden kilpailu- ja muu toiminta, huomioiden International
Zoom8 Class Association’in kilpailuohjelma ja Suomen Purjehtijaliiton
kilpailuohjelman suunnittelu.
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11.2

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
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KEVÄTKOKOUS

12.1.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
käsitellään kauden kilpailu- ja muu toiminta
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8.
9.
12.2.

13

vahvistetaan hallituksen valitsemat toimikunnat ja jaostot sekä valitaan muut
mahdollisesti tarvittavat virkailijat ja edustajat
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13.1.

Päätös sääntöjen muuttamisesta muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa, joiden välillä pitää
kulua vähintään kaksi viikkoa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

13.2.

Liiton varat siirtyvät Suomen Purjehtijaliitolle nuorisotoiminnan edistämiseksi mikäli
liitto purkaantuu tai lakkautetaan.

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

