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Yhdistyksen säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry, ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.
2 § Toiminta-alue
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Keski-Suomen maakunta. Yhdistys voi toimia myös muilla
alueilla Suomessa, sekä osallistua kansainvälisiin hankkeisiin.
3 § Tarkoitus
Yhdistys on luonteeltaan yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön- ja
vesiensuojelua ja -hoitoa toiminta-alueillaan. Yhdistys edistää myös ympäristökasvatusta sekä terveyttä ja
hyvinvointia niiltä osin kuin ne liittyvät ympäristön tilaan ja vesiensuojeluun.
4 § Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1)
kokoaa vesien- ja ympäristönsuojelusta sekä –hoidosta kiinnostuneet keskitettyyn ja
yhtenäiseen ympäristönsuojelu- ja -hoitotyöhön,
2)
kerää tietoja, toteuttaa tutkimuksia ja laatii selvityksiä vesien ja ympäristön tilasta sekä
suojelu- ja hoitotoimenpiteistä,
3)
ohjaa, kokoaa ja yhtenäistää jäsentensä suorittamia vesistöön ja ympäristöön kohdistuvia
tutkimuksia ja toimenpiteitä ja antaa suosituksia jäsenilleen ja mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja ohjaa
jäseniään erilaisissa vesiensuojelun ja hoidon sekä ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä
4)

toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistään tiedoista

5)
tarvittaessa antaa lausuntoja ja toimittaa tietoja viranomaisille sekä tekee aloitteita ja
esityksiä vesiensuojelun tai muun ympäristönsuojelun edistämiseksi,
6)
harjoittaa vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä –hoitoon liittyvää valistus-, tiedotus- ja
koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä osallistuu erilaisiin toimialansa tapahtumiin,
7)
pyrkii sovitellen, selvityksiä toimittamalla sekä muullakin vastaavalla tavalla ehkäisemään
ristiriitoja vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä –hoitoon liittyvissä kysymyksissä,
8)

ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä eri viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin,

9)
toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden vesien- ja ympäristönsuojelu- ja ympäristötyötä
tekevien yhteisöjen kanssa sekä
10)
voi mahdollisuuksiensa mukaan toteuttaa hankkeita sekä tehdä jäsenten tai ulkopuolisten
tilaamia tutkimuksia, jolloin tilaaja suorittaa tutkimuksesta aiheutuvat voittoa tavoittelematta lasketut
kustannukset

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja
muita arvopapereita sekä ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan
arpajaisia ja rahankeräyksiä.
5 § Jäsenet
Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta, joka päättää jäseneksi ottamisesta ja ilmoittaa ratkaisemansa
hakemukset yhdistyksen kokoukselle ja hakijalle. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla sen toimintaalueella sijaitseva ja toiminnassaan avoimuutta vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä –hoitoon liittyvissä
asioissa edistämään sitoutuva:
1. kunta
2. teollista tai muuta siihen verrattavaa toimintaa harjoittava osakeyhtiö, osuuskunta, rekisteröity yhdistys
ja muu oikeuskelpoinen yhteisö
3. kalatalousalue sekä vesialueen osakaskunta tai rannanomistajien muodostama rekisteröity yhdistys tai
näiden muodostamat oikeuskelpoiset yhteisöt sekä
4. sellainen osakeyhtiö, osuuskunta, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jolla toimintansa
vuoksi muutoin voidaan katsoa olevan erityistä etua vesien- tai ympäristönsuojelusta tai -hoidosta
kysymyksessä olevalla alueella
5. kunniajäsen.
Lisäksi yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hallituksen toimesta hyväksyä yksityinen henkilö, yritys,
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Jäsenyysperusteen muutos ei johda jäsenyyden menettämiseen.
6 § Jäsenmaksu
Toiminnastaan aiheutuvien kustannusten peittämiseksi yhdistys perii kalenterivuosittainjäseniltään
jäsenmaksun, jonka suuruus määräytyy jäsenmaksuyksiköittäin. Perusmaksuyksikön (pmy) euromääräisen
suuruuden päättää varsinainen kokous. Perusmaksuyksiköiden määrän vahvistaa yhdistyksen hallitus.
Hallitus vie jäsenkokoukselle tiedoksi päätetyt ja vahvistetut jäsenmaksuyksiköt. Hallitus päättää vuosittain
jäsenmaksujen suorittamisen ajankohdan.
Jäsenten perusmaksuyksiköt määräytyvät seuraavasti:
1)

Kunnat

Asukasluku

pmy lukumäärä

alle 2000

10

2000 - 4999

25

5000 - 9999

50

10000 - 14999

75

15000 - 24999

100

25000 - 49999

150

50000 - 99999

225

100000 - 149999

250

yli 150000

285

2)

Teollista tai siihen verrattavaa toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt

Kohdan 2 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 50-150 perusmaksuyksikköä, joka määräytyy tarkemmin
toiminnan vesiin ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten sekä liikevaihto- ja henkilöstömäärätietojen
perusteella. Yksiköiden määrän vahvistaa yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen hallitus voi kohtuullistaa kohdan 2 perusmaksuyksiköiden määrää, jos kyseessä oleva taho
esittää siihen merkittävät perusteet.
3)
Muilla kuin 1 ja 2 kohdissa mainituilla varsinaisilla jäsenillä jäsenmaksu on 2-20
perusmaksuyksikköä. Yksiköiden määrän vahvistaa yhdistyksen hallitus.
4)

Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
5)
Kannatusjäsenten jäsenmaksu yrityksillä ja yhteisöillä 2-20 perusmaksuyksikön suuruinen,
yksityisillä henkilöillä 1 perusmaksuyksikön suuruinen. Hallitus päättää kannatusjäsenmaksun suuruuden.
Yhdistys voi myös periä jäseniltään vapaaehtoista lisäjäsenmaksua vesien- tai ympäristönsuojelua tai hoitoa tai ympäristöterveyttä edistävään tarkoitukseen.
7 § Liittymismaksu
Yhdistys ei peri erillistä liittymismaksua, mutta jäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään suorittamaan
hallituksen määräämän perusmaksuyksiköiden määrän mukaisen jäsenmaksun täysimääräisenä myös
liittymisvuonna.
8 § Jäsenen velvollisuus antaa tietoja
Jäsen on velvollinen antamaan jäsenmaksuyksikköjen määräämistä varten tarvittavat tiedot yhdistyksen
hallitukselle. Tietoja antaessaan jäsen voi vaatia, että ne käsitellään luottamuksellisina.
9 § Toimielimet
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen
asioita. Hallitus edustaa yhdistystä.
10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa. Varsinainen kokous pidetään helmitoukokuussa aikana ja paikassa, jotka hallitus määrää.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai yhtä kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen jäsenten
yhteenlasketusta äänimäärästä edustavat jäsenet ovat sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten
kirjallisesti hallitukselta pyytäneet.

11 § Menettely kokouksessa
Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohti. Jäsenen, joka ei ole
kokouksessa saapuvilla puolesta voi äänioikeutta käyttää valtuutettu valtakirjalla, joka on asetettu hänen
nimelleen käytettäväksi siinä yhdistyksen kokouksessa. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää
omasta puolestaan eikä toisten valtuuttamana suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5)
kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnia- ja kannatusjäsenellä on esitysja puheoikeus kokouksessa. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, paitsi milloin näissä
säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa. Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista toisin vaadi.
12 § Kokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
1.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

2.

todetaan läsnä olevat ja heidän äänimääränsä

3.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat

5.
milloin jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on
esitettävä asia kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat
1.

esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto

2.
vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle tai niistä muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan
antama lausunto mahdollisesti antavat aihetta
3.
vahvistetaan kuluvaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun
suuruus perusmaksuyksikköä kohden
4.
päätetään hallituksen ja sen eri jaostojen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiosta 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

8.
asiat

käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut

13 § Kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse
kullekin jäsenelle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenten jäsenluetteloon ilmoittamalla
osoitteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja hallituksen määräämä kokouspaikka.
Muut jäsenille tarkoitetut tiedonannot toimitetaan tarkoitukseen sopivalla tavalla.
14 § Hallitus

Hallitus, johon kuuluu 8 - 12 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, valitaan varsinaisessa
kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen tulee edustaa tasapuolisesti eri jäsenryhmiä ottaen
huomioon jäsenmaksuyksiköiden lukumäärän. Ellei yhdistyksen kokous toisin päätä, hallituksessa voi
kuitenkin olla enintään kaksi edustajaa jäsentä kohden. Kuntajäsenten edustajien tulisi mahdollisuuksien
mukaan olla kuntien yleis-, teknisen- ja ympäristönsuojeluhallinnon piiristä tai työsuhteessa yhdistyksen
jäsenkuntien vesihuoltolaitoksissa.
Ensi kerralla valituista jäsenistä eroaa seuraavan vuoden varsinaisessa kokouksessa hallituksen toimittaman
arvonnan perusteella yksi kolmasosa, seuraavassa varsinaisessa kokouksessa samoin yksi kolmasosa ja
kolmannessa varsinaisessa kokouksessa loput ensi kerralla valituista hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen
jäsenet ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan
ennen toimikautensa päättymistä, valitaan uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii
yhdistyksen toiminnanjohtaja, ellei hallitus valitse sihteerin tehtävään jotakin muuta henkilöä.
15 § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun toinen
näistä sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Estyneen jäsenen tilalle tulee hänen
henkilökohtainen varajäsenensä. Hallituksen jäsenet voivat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla.
Hallituksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten ollessa tasan voittaa se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Äänten ollessa tasan vaaleissa ja lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.
16 § Hallituksen työvaliokunta ja jaostot
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja jaostoja määrättyjen tehtävien valmistelua ja
hoitamista varten. Jaostoihin voidaan ottaa jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Työvaliokunta ja jaostot
toimivat hallituksen alaisuudessa ja voivat kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.
17 § Henkilökunnan rekrytointi ja erottaminen ja toimivaltuudet
Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajan tulee hoitaa yhdistyksen
taloutta ja juoksevia asioita, valmistella yhdistyksen ja hallituksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat
sekä suorittaa hallituksen hänelle antamat tehtävät.
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 toimintasäännöllä.
18 § Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen määräämä
toiminnanjohtajan varahenkilö yksin tai hallituksen määräämät hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt aina
kaksi yhdessä.
19 § Tilivuosi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle vähintään 5 viikkoa ennen varsinaista
kokousta ja tilintarkastajan on luovutettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään 3 viikkoa ennen varsinaista
kokousta hallitukselle.

20 § Eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen
katsotaan eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden lopussa, minkä aikana ilmoitus on tehty. Jos jäsen
muistutuksista huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen tai jättänyt täyttämättä jäsenelle
sääntöjen määräämiä velvollisuuksia, tai on menettelyllään loukannut yhdistyksen tarkoitusperiä,
hallituksella on oikeus erottaa tämän yhdistyksestä. Erotetun ja eronneen jäsenen piiristä valitun
hallituksen jäsenen on erottava hallituksesta. Eronneet ja erotetut jäsenet on ilmoitettava yhdistyksen
seuraavassa kokouksessa.
21 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, tullakseen hyväksytyksi, että muuttamisen puolesta on annettu
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
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 § Muut sääntöehdot
Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki yhdistyksistä määrää.

