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YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1. § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Vaasan Urheilukalastajat ry, ruotsiksi Vasa Sportfiskare rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

II

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2. § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajat ja muut kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria
edistävät henkilöt ja yhteisöt sekä huolehtia näiden eduista;
- jäsenistönsä ja suuren yleisön piirissä kehittää, edistää ja ylläpitää erityisesti Vaasassa ja sen
lähiseudulla:
- urheilu- ja vapaa-ajankalastusta;
- kalastuksen- ja kalavesien hoitoa;
- kalastusmahdollisuuksia ja -oloja;
- kalavesiin liittyvää luonnon- ja ympäristönsuojelua;
- luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä ja luontoliikuntaa;
- kalastuskulttuuria sekä
- hyvää ja esimerkillistä kalamieshenkeä.

3. § Toiminnan laatu ja toimintamuodot
Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys:
- hankkii jäsenistönsä käyttöön kalavesiä ja kalastusoikeuksia;
- hankkii, rakentaa, omistaa ja ylläpitää kalastusmajoja;
- harjoittaa kalavesien ja kalaston hoitoa, ja vaalii niihin vaikuttavan ympäristön hoitoa;
- järjestää nuoriso-, opiskelija- ja senioritoimintaa;
- järjestää jäsenilleen ja urheilu- ja vapaa-ajankalastajille yhdistyksen tarkoitusta tukevia
keskustelu-, valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä retkiä, matkoja, virkistystilaisuuksia ja muita
vastaavia tapahtumia;
- auttaa jäseniään ammattikirjallisuuden ja kalastustarvikkeiden hankkimisessa ja opastaa niiden
käyttämisessä;
- järjestää kalastustarvikenäyttelyjä ja -esityksiä sekä kilpailuja kalastustarvikkeiden käyttämisessä
ja kalastustietämyksessä;
- julkaisee ja kustantaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa materiaalia, artikkeleita ja kirjallisuutta;
- internetin ja muiden tiedotusvälineiden kautta vaikuttaa yhdistyksen tarkoitusten hyväksi;
-

tekee yhdistyksen tarkoitusta tukevia aloitteita, esityksiä ja suunnitelmia ja osallistuu niiden ja
vastaavien toteuttamiseen;
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pyrkii yhdistyksen tarkoitusten mukaiseen yhteistyöhön vesi- ja kalastusalueiden omistajien,
yhteisöjen ja instituutioiden sekä kalastus- ja muiden viranomaisten kanssa ja toimii
tarkoitustensa mukaisesti yhteistyössä näiden kanssa sekä
perehdyttää jäseniään kalastus- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja
kestävän käytön mukaisen kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämisessä,

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
- ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja;
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä
ja virkistystilaisuuksia;
- omistaa, ylläpitää ja vuokrata toimintaa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vesialueita, irtainta
omaisuutta sekä kalastus- ja retkeilytarvikkeita;
- harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa yhdessä toimipisteessä sekä
- järjestää kalastus- ja retkeilytilaisuuksia.

III

YHDISTYKSEN JÄSENYYS

4. § Jäsenryhmät, jäsenyyden ehdot ja vapaajäsenoikeudet
Yhdistyksen hallitus voi hakemuksen perusteella hyväksyä:
a) varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt;
b) nuorisojäseneksi alle 18-vuotiaan henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt;
c) perhejäseneksi varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluvan henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen
säännöt;
d) yhteisökannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen
esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoituksen
hyväksi.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät voimassa.
Jokaiselta, jolta on evätty pääsy yhdistyksen jäseneksi, on oikeus saattaa kysymys seuraavan
yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätettäväksi hallitukselle jätetyllä kirjelmällä neljäntoista (14)
päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
5. § Liittymis-, jäsen- ja muut maksut ja niihin liittyvät määräykset
Yhdistyksen jäsenet suorittavat liittyessään liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun.
Eri jäsenryhmiltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus määrätään yhdistyksen
syyskokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniapuheenjohtajat ja
kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.
Lisäksi jäseniltä voidaan periä muita, jäsenten saamia lisäoikeuksia vastaavia, maksuja. Niistä
päättää yhdistyksen hallitus.
Yhteisökannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole oikeutta yhdistyksen hallitsemien kalavesien ja
kalamajojen käyttöön eikä muihinkaan mahdollisiin muiden jäsenten lisäoikeuksiin.
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Erääntyneiden jäsen- ja muiden maksujen perimisestä yhdistys voi veloittaa muistutusmaksun, jonka
suuruuden määrää yhdistyksen kokous.
6. § Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenen jäsenmaksua ei ole maksettu
kyseisen kalenterivuoden viimeiseen päivään mennessä.
Edellisissä tapauksissa jäsenen on suoritettava eroamisvuoden jäsenmaksu ja muut mahdollisesti
maksuvelvoitteensa yhdistykselle, jos ne ovat erääntyneet maksettavaksi ennen jäsensuhteen
päättymisilmoituksen vastaanottamista tai ennen kyseisen kalenterivuoden viimeistä päivää.
Eroavalla tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.
7. § Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen:
- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta;
- muuten on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä tai
- ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä määräajaksi, jos jäsen:
- on syyllistynyt tekoon, joka sisältää rikkomuksen hyviä tapoja vastaan;
- muuten on saattanut itsensä halveksumisen alaiseksi;
- on rikkonut näitä sääntöjä tai asianomaisessa järjestyksessä annettuja yhdistyksen
järjestyssääntöjä ja muita ohjeita tai
- muuten toiminut hyvää kalamieshenkeä tai hyviä urheilutapoja vastaan.
Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa.
8. § Erotetun jäsenen vetoomusoikeus ja maksuvelvollisuus
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi
kirjallisesti hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen
postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous
vähintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä
edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti neljäntoista (14) päivän
määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen
kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
Erotetun jäsenen on suoritettava eroamisvuoden jäsenmaksu ja muut maksut, jos ne ovat erääntyneet
maksettavaksi ennen jäsensuhteen päättymistä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle
suorittamiaan maksuja.
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YHDISTYKSEN HALLINTO

9. § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus.
Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu täysi-ikäinen puheenjohtaja ja täysi-ikäinen
varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä eroaa
vuosittain, ensi kerralla arvan perusteella.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan täysi-ikäisen sihteerin, täysi-ikäisen
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä myöntää heille tarvittavat valtuudet sekä
tarvittaessa määrää heidän palkkionsa ja/tai kulukorvauksensa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätöskelpoinen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta ilmoitettu ja läsnä on vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksesta on pidettävä asianmukaista pöytäkirjaa.
10. § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
- olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
- toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoitusten ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
- suunnitella, kehittää sekä johtaa yhdistyksen toimintaa pitkäjänteisesti yhdistyksen tarkoitusten
ja tavoitteiden mukaisesti;
- vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita keskuudestaan ja/tai jäsenistöstä tarvittavat
toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä;
- vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
- vastata niiden järjestöjen, joissa yhdistys on jäsenenä, sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle
asettamista velvoitteista;
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella esitettävät asiat;
- vastata yhdistyksen kokouksen asettamista velvoitteista;
- pitää jäsenluetteloa;
- hoitaa yhdistyksen taloutta;
- hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa;
- hyväksyä ja erottaa jäsenet;
- valita tarvittaessa sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan;
- päättää yhdistyksen ansiomerkin myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä;
- ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen toiminta ja etu vaatii.
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YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

11. § Nimenkirjoittamisoikeudet
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi (2)
yhdessä.
Lisäksi yhdistyksen hallitus voi erikseen antaa jollekin henkilölle henkilölökohtaisen oikeuden yksin
kirjoittaa yhdistyksen nimen.

VI

YHDISTYKSEN TILIT

12. § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

VII

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

13. § Vuosi-, syys- ja ylimääräinen kokous
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen:
- vuosikokoukseen huhtikuussa ja
- syyskokoukseen marraskuussa.
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 (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.
Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät nämä
säännöt toisin määrää. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii.
Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan sen mielipide, jonka kannalla puheenjohtaja on.
Vaaleissa äänten mennessä tasan tuloksen kuitenkin ratkaisee arpa.
Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia kaikki ne 18 vuotta täyttäneet yhdistyksen varsinaiset
jäsenet, jotka ovat maksaneet toimintavuoden jäsenmaksun kyseisen kokouksen kutsupäivään
mennessä.
Perhe- nuoriso-, yhteisökannatus- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta
ei äänioikeutta.
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14. § Kokouskutsut
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta
yhdistyksen internet-sivuilla ja yhdistyksen toimistolla julkaistavalla kutsulla. Kutsut voidaan lisäksi
julkaista myös Vaasassa ilmestyvässä valtalehdessä tai lähettää jäsenille joko kirje- ja/tai
sähköpostilla.
Muut yleistä laatua olevat tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon samoilla tavoilla.
15. § Jäsenen asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi
Jos jäsen tahtoo tehdä esityksen yhdistyksen kokoukselle, tulee se tehdä kirjallisesti vähintään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, jotta hallitus voi antaa siitä lausuntonsa ja se voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
16. § Vuosikokous
Vuosikokouksessa huhtikuussa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
8. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
17. § Syyskokous
Syyskokouksessa marraskuussa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
muistutusmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
7. Valitaan jäsenet hallitukseen ja/tai erovuoroisten tilalle
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa seuraavan kalenterivuoden tilejä
ja hallintoa tarkastamaan
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
10. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA
LAKKAUTTAMINEN

18. § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muutosehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle, joka jättää asian yhdistyksen kokouksen
ratkaistavaksi. Muutosesityksestä on mainittava kokouskutsussa ja esityksen saatava vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.
19. § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tästä tehdään kahdessa (2) perättäisessä vähintään kahden
(2) viikon välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa niin, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista
äänistä on purkamisen kannalla. Muutosesityksestä on mainittava kummassakin kokouskutsussa.
20. § Yhdistyksen varojen käyttö purkamisessa ja lakkauttamisessa
Yhdistyksen purkamisessa on sen varat käytettävä sääntöjen 2. §:n mukaiseen tarkoitukseen purkamisesta
päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.

IX

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

21. § Yhdistyksen järjestyssäännöt ja muut yhdistyksen toimintaa koskevat ohjeet
Yhdistyksen hallituksella on oikeus laatia ja tarvittaessa muuttaa järjestyssääntöjä, jotka sisältävät kaikki
sellaiset määräykset, joita ei ole erikseen mainittu näissä yhdistyssäännöissä ja jotka katsotaan tarpeellisiksi
yhdistyksen hyvän toiminnan saavuttamiseksi. Järjestyssäännöissä tulee olla määräyksiä ainakin yhdistyksen
yhteisten kalavesien, kalastusmajojen ja muun omaisuuden käyttämisestä. Yhdistyksen järjestyssäännöt ja
niiden muutokset vahvistaa yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen hallituksella on toimeenpanovaltansa puitteissa oikeus antaa muita yhdistyksen toimintaa
koskevia ohjeita.
22. § Muu noudatettava säädöstö
Kysymyksissä, joista näissä säännöissä ei ole tarkempia määräyksiä, noudatetaan voimassa olevaa Suomen
yhdistyslakia ja toissijaisesti muuta soveltuvaa oikeuskäytäntöä.
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