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Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 12.08.2018 

Muutos  merkitty yhdistysrekisteriin 16.01.2019 

TAMMELA OKSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Tammelan 
kunta 

2. TOIMIALUE 
Yhdistyksen toimialueena on Tammelan Oksjärvi ympäristöineen. 

3. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Yhdistyksen tarkoituksena on vesien ja niiden ympäristön suojelun edistäminen 
toimialueellaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 toimii edellä mainittujen vesien suojelusta ja käytöstä kiinnostuneiden yksityisten 
henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä, 

 kokoaa saatavissa olevia tietoja järvien tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista 
tekijöistä, 

 harjoittaa sekä suullista, että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa, järjestämällä 
kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä auttamalla soveltuvan tietouden ja valistuksen 
kehittämistä toimialueensa ympäristössä, 

 tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi, 

 tarkkailee epäkohtien poistamiseksi annettujen esitysten noudattamista ja 

 pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä toimialueensa vesiensuojelua ja -hoitoa 
koskevissa kysymyksissä. 

 yhdistys pitää yhteyttä vesiensuojeluviranomaisiin ja muihin vastaaviin yhdistyksiin. 

 käynnistää ja toteuttaa kunnostustoimenpiteitä käytettävissä olevan tiedon pohjalta 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

 ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä raha-avustuksia, 

 järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan ja  

 omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta 

4. JÄSENET 
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä 12 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö sekä 
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. 

1. Alle 15 vuotiailla ei ole äänioikeutta. 

2. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 
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3. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman vuotuisen 
jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä 

4. Hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 

5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14§:ssä mainittujen erottamisperusteiden nojalla. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, kun jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa 
suorittamatta viimeksi kuluneelta ja kulumassa olevalta toimintavuodelta. 

6. HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
neljä-kuusi muuta jäsentä. 

Hallitusten jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 
Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin. 

8. TILIT 
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kesäkuun 1. päivästä toukokuun 31. päivään. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut 
yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä viimeistään kesäkuun 30. 
päivään mennessä toiminnantarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne lausuntoineen 
viimeistään heinäkuun 20. päivään mennessä. 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 
neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle 
tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-
elokuun aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
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äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä sekä jäsenenä 
olevalla yhteisöllä ja säätiöllä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan arvalla. 
Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 

11. VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja 

muista korvauksista 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
9. Valitaan seuraavan kauden hallituksen puheenjohtaja 
10. Valitaan seuraavan kauden hallituksen varsinaiset jäsenet 
11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö 
12. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet 
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 

12. 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 luovutetaan jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päätöksen 
mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen. 


