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SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Kuopion
kaupunki.

2 § Toiminta-alue

Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja osin Etelä-Savon
maakunnat. Yhdistys voi toimia myös muilla alueilla Suomessa ja sillä voi olla kansainvälistä
toimintaa.

3 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien ja ympäristön hyvää tilaa ja kestävää käyttöä. Yhdistys
on luonteeltaan yleishyödyllinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö.

4 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii aktiivisesti ja kokoaa eri toimijat yhteistyöhön
vesien ja ympäristön hyvän tilan ja kestävän käytön edistämiseksi. Yhdistys tuottaa ja hallitsee
vesitietoa sekä toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa vesien, alueensa ja jäsenistönsä
hyväksi. Yhdistys neuvoo ja ohjaa jäseniään, antaa lausuntoja, ottaa kantaa sekä tekee aloitteita ja
esityksiä vesiin liittyvissä kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
ottaa vastaan lahjoituksia.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla sen toiminta-alueella toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus
hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi erityisen ansiokkaasti
yhdistyksen päämäärien hyväksi toimineen luonnollisen henkilön.

Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta, joka päättää jäseneksi ottamisesta ja ilmoittaa
ratkaisemansa anomukset yhdistyksen kokoukselle ja hakijalle.

6 § Jäsenmaksu

Toiminnastaan aiheutuvien kustannusten peittämiseksi yhdistys perii kalenterivuosittain jäseniltään
jäsenmaksun, jonka suuruus määräytyy perusmaksuyksiköittäin.
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Jäsenten perusmaksuyksiköt määräytyvät seuraavasti:

1. Kunnat

Kunnan perusmaksuyksiköt määräytyvät pelkästään asukasluvun perusteella, jona käytetään
edeltävän vuodenvaihteen lukua siten, että

asukaslukua 1 - 2500 vastaa 5 perusmaksuyksikköä
" 2501 - 3750 " 10 "
" 3751 - 5000 " 15 "
" 5001 - 7500 " 20 "
" 7501 - 10000 " 25 "
" 10001 - 12500 " 30 "
" 12501 - 15000 " 35 "
" 15001 - 17500 " 40 "
" 17501 - 20000 " 45 "
" 20001 - 25000 " 50 "
" 25001 - 30000 " 55 "
" 30001 - 35000 " 60 "
" 35001 - 40000 " 65 "
" 40001 - 45000 " 70 "
" 45001 - 50000 " 75 "
" 50001 - 60000 " 80 "
" 60001 - 70000 " 85 "
" 70001 - 80000 " 90 "
" 80001 - 90000 " 95 "

asukasluvun ollessa yli 90000 10 perusmaksuyksikköä lisää kultakin alkavalta 10000
asukkaalta.

2. Vesihuoltolaitokset

Vesihuoltolaitoksen perusmaksuyksiköt määräytyvät laitoksen laskutetun vuorokauden
keskimääräisen vesimäärän perusteella, mikä lasketaan lähinnä edellisen kalenterivuoden
mukaan siten, että

vesimäärä 1 - 250 m3/vrk vastaa 5 perusmaksuyksikköä
" 251 - 500 " " 10 "
" 501 - 750 " " 15 "
" 751 - 1000 " " 20 "
" 1001 - 1250 " " 25 "
" 1251 - 1500 " " 30 "
" 1501 - 1750 " " 35 "
" 1751 - 2000 " " 40 "
" 2001 - 2500 " " 45 "
" 2501 - 3000 " " 50 "
" 3001 - 3500 " " 55 "
" 3501 - 4000 " " 60 "
" 4001 - 4750 " " 65 "
" 4751 - 5500 " " 70 "
" 5501 - 6250 " " 75 "
" 6251 - 7000 " " 80 "
" 7001 - 8000 " " 85 "
" 8001 - 9000 " " 90 "
" 9001 - 10500 " " 95 "
" 10501 - 12000 " " 100 "
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" 12001 - 15000 " " 105 "
" 15001 - 18000 " " 110 "
" 18001 - 21500 " " 115 "
" 21501 - 25000 " " 120 "
" 25001 - 30000 " " 125 "
" 30001 - 35000 " " 130 "

vesimäärän ollessa yli 35000 10 perusmaksuyksikköä lisää kultakin alkavalta 10000 m3/vrk.

3. Teollista tai siihen verrattavaa toimintaa harjoittavat jäsenet

Laitoksen vesistöstä ottaman tai siihen laskeman vesimäärän mukaan, jolloin vesimääräksi
otetaan laitoksen normaalin täyden tuotannon aikainen käyttövesimäärä keskimäärin
vuorokaudessa siten, että

vesimäärä 1 - 250 m3/vrk vastaa 5 perusmaksuyksikköä
" 251 - 500 " " 10 "
" 501 - 3000 " " 15 "
" 3001 - 6000 " " 20 "
" 6001 - 12000 " " 25 "
" 12001 - 20000 " " 30 "
" 20001 - 35000 " " 35 "
" 35001 - 75000 " " 40 "
" 75001 - 125000 " " 45 "
" 125001 - 225000 " " 50 "

vesimäärän ollessa yli 225000 10 perusmaksuyksikköä lisää kultakin alkavalta 100000
m3/vrk.

4. Vesialueen osakaskunta, vesialueen omistajien tai rannanomistajien muodostamat
rekisteröidyt yhdistykset tai näiden muodostamat oikeuskelpoiset yhteisöt ja luonnolliset
henkilöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla toimintansa vuoksi muutoin voidaan katsoa
olevan erityistä etua yhdistyksen toiminnalle sekä vesien ja ympäristön hyvän tilan ja kestävän
käytön edistämiselle kysymyksessä olevalla alueella maksavat kaksi (2) perusmaksuyksikköä.

5. Kunniajäsenelle ei määrätä jäsenmaksuyksiköitä. Kunniajäsenellä on esitys- ja puheoikeus
kokouksissa.

Liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua.

Tulkinnanvaraisissa tapauksissa ratkaisee perusmaksuyksiköiden määrän yhdistyksen hallitus.

7 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen antamaan jäsenmaksuyksikköjen määräämistä varten tarvittavat tiedot
yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat toiminnassaan edistämään vastuullisuutta
ja avoimuutta vesien- ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

8 § Yhdistyksen hallinto

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava
yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä.
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9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa. Varsinainen kokous pidetään helmi-
huhtikuussa, aikana ja paikassa, jotka hallitus määrää. Kokoukseen voidaan osallistua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, taikka
vähintään yhtä kymmenesosaa yhdistyksen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä edustavat jäsenet
ovat sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta pyytäneet.

10 § Menettely kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi (1) ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohden. Jäsenen
puolesta voi äänioikeutta käyttää myös valtuutettu valtakirjan nojalla, joka on asetettu hänen
nimelleen käytettäväksi määrätyssä yhdistyksen kokouksessa. Kukaan ei kuitenkaan saa
kokouksessa äänestää omasta puolestaan eikä toisten valtuuttamana suuremmalla kuin yhdellä
viidesosalla (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä. Äänestyksessä
ratkaisee yksinkertainen enemmistö, paitsi milloin näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, ellei joku
kokouksen osanottajista toisin vaadi.

11 § Varsinainen kokous

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,

2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle tai niistä muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja
tilintarkastajien antama lausunto, ehkä antavat aihetta, sekä

3. vahvistetaan kuluvaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun
suuruus perusmaksuyksikköä kohden,

4. päätetään hallituksen ja sen eri jaostojen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista
korvauksista,

5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,

6. valitaan hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä,

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja(t) tai tilintarkastusyhteisö, sekä

8. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Jäsenten esittämät asiat

Milloin jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on
esitettävä asia kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.
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13 § Kokouksen kokoon kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjeitse tai
sähköisesti kullekin jäsenelle jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

14 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu kuusi (6) - yhdeksän (9) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka
valitaan varsinaisessa kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on
sääntömääräisten varsinaisten kokousten välinen aika.

Ensi kerralla valituista eroaa ensimmäisen vuoden lopussa hallituksen ennen varsinaista kokousta
toimittaman arvonnan perusteella yksi kolmasosa, toisen vuoden lopussa samoin yksi kolmasosa ja
kolmannen vuoden lopussa loput. Tämän jälkeen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin he ovat valitut. Jos hallituksen jäsen tai hänen
varajäsenensä eroaa tai erotetaan ennen kolmivuotiskauden päättymistä, valitaan yhdistyksen
kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

15 § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
toinen näistä sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Kokouksiin voi osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai kokous voidaan
pitää sähköisenä.

16 § Hallituksen työvaliokunnat ja jaostot

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja jaostoja määrättyjen tehtävien valmistelua ja
hoitamista varten. Jaostoihin voidaan ottaa jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

17 § Henkilökunnan rekrytointi ja erottamien sekä toimivaltuudet

Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen henkilöstön sekä määrää heidän tehtävistään ja
palkkaeduistaan. Hallitus voi delegoida osan näistä tehtävistä työvaliokunnalle ja
toiminnanjohtajalle. Yhdistyksen henkilökunnan tehtävistä ja valtuuksista säädetään tarvittaessa
yhdistyksen sisäisen valvonnan ohjeella.

18 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai
hallituksen määräämät hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt aina kaksi yhdessä.
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19 § Tilivuosi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut
yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille vähintään
kuukautta ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien on luovutettava kirjallinen lausuntonsa
yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta. Yhdistyksen
tilintarkastajien toimikausi on yksi (1) vuosi.

20 § Eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi
kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden lopussa, minkä aikana
ilmoitus on tehty.

Jos jäsen muistutuksista huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, tai jättänyt
täyttämättä jäsenelle 6-7 §:ssä kuuluvia velvollisuuksia, eikä laiminlyöntiä ole pidettävä vähäisenä,
taikka jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut
yhdistyksen toimintaa, hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

21 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää tullakseen hyväksytyksi, että muuttamisen puolesta on
annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksen äänimäärästä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää tullakseen voimaan, että asia käsitellään kahdessa
vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava
varsinainen kokous ja että purkamisen puolesta on kummassakin kokouksessa annettu vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksen äänimäärästä.

22 § Varojen luovutus yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

23 §

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksestä määrää.


