
Liite Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry:n vuosikokouksen 24.5.2022 esityslistan 

kohtaan 6. Johtokunnan esitys yhdistyksen uusista säännöistä 

 

Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry:n säännöt 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry. Sen kotipaikka on Vihdin kunta ja sen 

toiminta-alue on Huhmarjärvi, Tervalampi, Poikkipuoliainen ja Enäjärvi valuma-alueineen.  

2§ Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa vesiensuojelun ja kunnostamisen, luonnonsuojelun ja 

maisemanhoidon edistäminen. Tavoitteena on toiminta-alueen virkistyskäytön edistäminen ja siten 

asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.  

Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

- kerää varoja järjestämällä tapahtumia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan 

lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja 

- kokoaa saatavissa olevaa tietoa toiminta-alueensa ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä 

- edistää edellä mainittujen tietojen tunnetuksi tekemistä harjoittamalla tiedotus- ja 

neuvontatoimintaa 

- tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille sekä antaa lausuntoja vesistöjä ja ympäristöä koskevissa 

asioissa  

- pyrkii vaikuttamaan vireillä oleviin maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkeisiin siten, että 

ympäristön- ja vesistönsuojelulliset näkökohdat tulevat riittävästi huomioiduiksi 

- toteuttaa itse ja yhteistyössä viranomaisten, muiden järjestöjen sekä alueen asukkaiden kanssa 

toimenpiteitä toiminta-alueensa vesistöjen laadun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi 

- seuraa epäkohtien poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteutumista 

- voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta 

3§ Jäsenyys 

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä ja 

säätiöitä.  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, 

tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan 

välittömästi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toimillaan vahingoittanut yhdistystä tai julkisuudessa antanut 

yhdistystä tai sen toimintaa halventavia lausuntoja. 



Jos jäsen on kahtena perättäisenä kalenterivuotena jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan 

jäsenyys päättyneeksi jälkimmäisen kalenterivuoden päätyttyä. 

4§ Jäsenmaksu 

Yhdistys perii jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään vuosikokouksessa. Samassa 

taloudessa asuvat henkilöt voivat suorittaa jäsenmaksun perhemaksuna.  

Yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden jäsenmaksu on 5 x henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruinen. 

5§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan sekä vähintään kuusi ja 

enintään kaksitoista jäsentä sekä 1-6 yleisvarajäsentä. Jäsenistä pääsääntöisesti puolet tulee Enäjärven 

valuma-alueelta ja toinen muulta osalta toiminta-aluetta. 

Vihdin kunnalle, sen niin halutessa, varataan yksi hallituspaikka. 

Enintään kolme jäsentä saa olla asiantuntijajäseniä. 

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, sekä 

voi asettaa toimikuntia ja jaostoja. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous 

on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on 

paikalla. 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin, sekä varapuheenjohtaja ja 

hallituksen jäsen kaksi yhdessä.  

7§ Yhdistyksen tilikausi 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tili-, sekä muut hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat 

on jätettävä viimeistään neljätoista päivää ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa 

kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

8§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksista on hallituksen ilmoitettava yhdistyksen kokouksen määräämässä paikallislehdessä 

ja sähköisessä mediassa tai kullekin jäsenelle kirjeellä tai sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen 

kokousta. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan 

aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 

ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. 

9§ Vuosikokous 



Vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat 

asiat 

- kokouksen avaus 

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- hyväksytään kokouksen työjärjestys 

- esitellään edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

- vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen 

suuruus 

- valitaan hallituksen puheenjohtaja 

- valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

- valitaan tulevan toimivuoden toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lopettaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 

muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai sen toiminta lakkaa, on sen varat 

käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan edistämiseen purkautumisesta päättävän 

kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 

tarkoitukseen. 


