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Pro Hauhonselkä ry:n säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pro Hauhonselkä ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki ja toimialueena
Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Hauhonselkä valuma-alueineen ja ympäristöineen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua toimialueellaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a. Pyrkii kokoamaan vesiensuojelusta ja -käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt
keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan vesistön säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistysja kalastuskäyttöön.
b. Kokoaa saatavissa olevia tietoja vesistön tilasta ja kaikesta siihen vaikuttavista tekijöistä sekä
teettää tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi.
c. Neuvoo ja valistaa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja retkiä sekä jakaa soveltuvaa
suullista ja kirjallista tietoa toimialueella.
d. Pyrkii toimimaan vesistön tilan parantamiseksi ja epäkohtien poistamiseksi.
e. Pyrkii ehkäisemään ristiriitoja alueensa vesiensuojelua ja -hoitoa koskevissa kysymyksissä.
Yhdistys pitää yhteyttä vesiensuojeluviranomaisiin ja Kokemäenjoen Vesistön
Vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY), ELY-Keskukseen, vesistön alueen osakaskuntiin sekä muihin
tahoihin.
f. Tekee yksin tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa Hauhonselän ja sen ympäristön puhdistus- ja
kunnostustöitä sekä hankkii rahoitusta. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, vastaanottaa
lahjoituksia, perintöjä ja avustuksia toimintansa tukemiseksi.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, kunta, rekisteröity yhdistys tai muu
oikeuskelpoinen yhteisö.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
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4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Varsinainen jäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään maksamaan vuotuisen jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Vuosijäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.
Kannattavat jäsenet voivat maksaa itse määrittelemänsä kannatusmaksun.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-8 muuta
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden kausiksi. Joka vuosi on puolet
erovuoroisia, ensimmäisen vuoden erovuoroiset valitsee arpa.
Puheenjohtaja valitaan kahden vuoden toimikaudeksi, korkeintaan kahdeksi kaudeksi peräkkäin.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja 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. Hallituksen
kokouksiin voi osallistua myös etänä. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti,
mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai vaihtoehtoisesti varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja -puheenjohtajalla on
äänioikeus ja yksi ääni.
Kokouksiin voi osallistua myös valtakirjalla. Yhdellä edustajalla voi olla enintään kolme valtakirjaa.
Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista kokouksen aikana. Harkintavalta
etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen hallituksella.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
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10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen
kokousta jäsenille lähetettävällä sähköpostilla tai alueella ilmestyvässä vuosikokouksen päättämässä
lehdessä, sähköisessä viestimessä tai tolppailmoituksella.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Jäsenen esittämä asia voi tulla yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu
hallitukselle 14 päivää ennen kuin kokouskutsu on annettu.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
5. käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
8. vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkioista ja muista
korvauksista
10. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
11. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi
13. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
14. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
15. Valitaan yhdistyksen edustajat kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
16. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää
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12. Kiinteä omaisuus, lahjoitusten vastaanotto
Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteätä omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
toimintaansa varten. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä.

13. 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.

14. Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.

