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KUTSU

KUOHI-NEROSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Paikka:

Kauppakeskus Tuulosen kokoustila 2.krs, Tuulosentie 1, 14810 Tuulos

Aika:

Lauantai 4.5.2019 klo 13.00

Ylimääräisen kokouksen aiheena on sääntömuutokset kutsun liitteenä (ks. kääntöpuoli) olevan
ehdotuksen mukaan. Ehdotuksessa muutokset on merkitty kursiivilla ja suluissa on se teksti, joka
on tällä hetkellä säännöissä. Muutokset koskevat lähinnä yhdistyksen hallintoa, jota tehdään
toimihenkilöiden valinnan osalta joustavammaksi sekä joidenkin tekstiosien saattamista samalla
ajan tasalle. Johtokunnan tilalle valitaan jatkossa yhdistykselle hallitus. Yhdistyksen tarkoitus ja
tehtävät sekä toimialue säilyvät käytännössä entisellään.

ESITYSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Käsitellään sääntömuutosehdotus ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.
Muut mahdolliset jäsenten esille nostamat ajankohtaiset asiat
Kokouksen päätös.

TERVETULOA KAIKKI YHDISTYKSEN TOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!

Johtokunta

Yhdistyksen kotisivun osoite:
http://www.knsy.info

KUOHI-NEROSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi on Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ja sen kotipaikka on Lammi Hämeenlinnan kaupungissa
(Lammin kunta).

2§
Yhdistyksen toimialue käsittää Kokemäenjoen vesistöön kuuluvat Neros- ja Kuohijärven lähiympäristöineen.

3§
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vesien- ja ympäristönsuojelullisia tarkoitusperiä jäsenistönsä ja toimialueensa
piirissä.

4§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) pyrkii kokoamaan toimialueensa vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt
toimintaan vesien säilyttämiseksi puhtaina ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön,
2) kokoaa saatavissa olevia tietoja toimialueensa vesien ja ympäristön tilasta ja niihin (kaikista siihen)
vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi,
3) harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja
esitelmätilaisuuksia sekä (edes)auttamalla soveltuvan tietouden ja valistuksen levittämistä toimintapiirissään,
4) tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi ja
5) ylläpitää yhteyttä vesiensuojelu- ja muihin viranomaisiin sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys
ry:hyn ja muihin toimintaan vaikuttaviin yhdistyksiin.
5§
Yhdistyksen jäsenenä voi olla sen toimialueella kiinteistön omistava henkilö ja hänen perheenjäsenensä,
kunta, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä,
joilla yhdistyksen kokouksissa on puheoikeus.
6§
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta yhdistyksen
vuosikokous päättää vuosittain.
Jäsenmaksut määräytyvät eri jäsenryhmien osalta seuraavasti:
Henkilöjäsenet
1 perusmaksuyksikkö
Kunnat
1 perusmaksuyksikkö alkavaa 1000 asukasta kohden
Rekisteröidyt
1 perusmaksuyksikkö alkavaa 100 jäsentä kohden
yhdistykset
Muut oikeuskel10 perusmaksuyksikköä
poiset yhteistöt
Kannattajajäsenen jäsenmaksu määräytyy sen mukaan, mihin edellä mainittuun jäsenryhmään tämä jäsen
kuuluu.

7§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus (johtokunta). Vuosikokous valitsee (jonka puheenjohtajan ja) vähintään
kuusi ja enintään kahdeksan varsinaista ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan
varajäsentä (vuosikokous valitsee) kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puolet jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. (Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.) Hallitus (Johtokunta) valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa
arpa. Hallitus (Johtokunta) valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai
ulkopuolelta.
8§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen (johtokunnan) varsinaista jäsentä
yhdessä tai joku hallituksen (johtokunnan) varsinainen jäsen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
9§
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on 1.6. – 31.5. Tilinpäätös (Tilit) ja hallituksen (johtokunnan) laatima
vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä viimeistään
neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle (tilintarkastajille), jonka (joiden) tulee
palauttaa ne hallitukselle (johtokunnalle) lausuntoineen viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen
vuosikokousta.
10 §
Yhdistys pitää (vuosittain varsinaisen) vuosikokouksen (kesä-)heinä-elokuun aikana. Yhdistyksen
kokouksessa on kullakin jäsenellä niin monta ääntä kuin jäsen on asianomaisena vuonna maksanut
yhdistykselle perusmaksuyksikköä, kuitenkin enintään 1/10 saapuvilla olevien jäsenten yhteisestä
äänimäärästä. Mikäli jäsenenä oleva yhteisö valitsee yhdistyksen kokoukseen useamman kuin yhden
edustajan, jakautuu (jakaantuu) jäsenen äänimäärä edustajien kesken heidän lukumääränsä mukaan.
11 §
Vuosikokouksesta, jonka hallitus kutsuu koolle (kutsuu koolle johtokunta), on ilmoitettava vähintään neljätoista
(14) päivää sitä ennen (joko) kullekin jäsenelle sen jäsenluetteloon ilmoittamalla osoitteella kirjallisesti
(kirjeitse) (tai vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä). Kutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat.
Jäsenen esittämä asia voi tulla yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu
hallitukselle (johtokunnalle) 14 päivää ennen kuin kokouskutsu on annettu.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, mikäli näissä
säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on
yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa.
12 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut kokousvirkailijat.
2) Käsitellään hallituksen (johtokunnan) laatima vuosikertomus edelliseltä vuodelta, tilinpäätös (tilit) ja
toiminnantarkastajan (tilintarkastajien) lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle (johtokunnalle) tai muista toimenpiteistä,
joihin yhdistyksen kuluneen vuoden hallinto ja siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
4) Valitaan hallituksen (johtokunnan puheenjohtaja) varsinaiset ja vara(muut) jäsenet erovuoroisten tilalle.
5) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja (kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet)
tarkastamaan yhdistyksen kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
6) Määrätään kuluvan vuoden perusmaksuyksikön hinta.
7) Vahvistetaan kuluvaksi vuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8) Käsitellään hallituksen (johtokunnan) taikka jäsenen 11 §:ssä säädetyllä tavalla mahdollisesti tekemät
esitykset.

13 §
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus (johtokunta) katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta (johtokunnalta)
pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla
kuin vuosikokous.
14 §
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle (johtokunnalle) tai
sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen
suorittamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta.
Jos jäsen muistutuksista huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen eikä laiminlyöntiä ole
pidettävä vähäisenä, tai on menettelyllään loukannut yhdistyksen tarkoitusperiä, hallituksella on (on
johtokunnalla) oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

15 §
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.
16 §
Yhdistyksellä on oikeus omistaa myös kiinteää (kiinteätä) omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia
toimintaansa varten.

17 §
Muilta osin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 22.7.1986.
Nimi: Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry.

