
KUHAVELJET RY:N SÄÄNNÖT 

 

 

1§ Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Kuhaveljet ry ja sen 

kotipaikkana on Hämeenlinnan kaupunki. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Kalamiesten 

Keskusliitto ry:hyn ja Etelä-Hämeen Kalamiespiiri ry:hyn, jota näissä säännöissä nimitetään 

piiriksi. 

 

2§ Seuran tarkoituksena on vaalia ja syventää harrastusta järkiperäiseen vapaa-ajan kotitarve-, 
virkistys- ja urheilukalastukseen sekä kotivesien hoitoon. 

 

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 

1. Harjoittaa kalastusalan valistustoimintaa sekä hankkii jäsentensä käyttöön kalavesien 

kalastusoikeuksia 

2. Valvoo, että seuran jäsenet noudattavat voimassa olevia kalastuslain määräyksiä ja 

seuran tekemiä päätöksiä. 

3. Järjestää toimintansa tueksi juhlia, arpajaisia, kalastuskilpailuja ym. sen tapaista 

toimintaa. Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja 

hallita kiinteistöjä. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. 
 

4§ Seuran jäseneksi voi liittyä vain hyvämaineinen henkilö. Jäsenanomusta on seuran kahden 

jäsenen suositeltava ja jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta. Jäsen on velvollinen 

seuraan liittyessään suorittamaan liittymis- sekä vuotuisen jäsenmaksun, jotka syyskokous 

vuosittain määrää. 

 

5§ Jäsenen, joka rikkoo kalastuslainsäädäntöä, näitä sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan, voi 

johtokunta erottaa kokonaan tai määräajaksi. Sama koskee jäsentä, joka on muistutuksesta 

huolimatta jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta. Jäsenellä on oikeus erota seurasta 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla 
eroamisesta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

6§ 1. Seuran asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa 

vuosittain valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut yhdeksän jäsentä. 

Varapuheenjohtajan valitsee johtokunta keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on 

erovuorossa kolmasosa (1/3) johtokunnan jäsenistä. Kahdella ensimmäisellä kerralla 

määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Johtokunta ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. 
 2. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä 

kirjallisesti vaatii. 

 

7§ Johtokunnan tehtävänä on: 

1. Kutsua kokoukset koolle ja valmistella kokoukselle esitettävät asiat. 

2. Valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä pitää jäsenluetteloa. 

3. Hoitaa seuran omaisuutta ja pitää siitä sekä seuran tuloista ja menoista kirjanpitoa ja 

kalustoluetteloa. 

 
8§ Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin 

tai rahastonhoitajan kanssa. 

 



9§ Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous helmikuussa ja syyskokous 

lokakuussa. Kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä paikallisessa sanomalehdessä 

vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään jos johtokunta 

katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä 

kirjallisesti johtokunnalta vaatii. 

 

10§ Seuran kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 

A. Kevätkokouksessa 

- luetaan johtokunnan laatima toimintakertomus. 
- esitetään tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto, joiden perusteella 

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

B. Syyskokouksessa 

- käsitellään johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja 

menoarvioesitys sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. 

- toimitetaan seuran puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten 

tai muuten eronneiden tilalle. 

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä. 

- valitaan edustajat piirin kokouksiin ja tarvittaessa muihin yhteisöihin . 

- valitaan muut seuran toiminnassa tarvittavat toimihenkilöt. 
Kaikissa seuran varsinaisissa kokouksissa käsitellään edellisten lisäksi johtokunnan 

kokoukselle esittämät sekä kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli seuran jäsen haluaa saada 

jonkin asian seuran varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti ilmoitettava 

niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

11§ Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit on jätettävä viimeistään 

kymmenen päivää ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne 

johtokunnalle lausuntoineen viimeistään kaksi päivää ennen kevätkokousta. 

 

12§ Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös ollakseen pätevä, on tehtävä varsinaisessa 
kokouksessa sen jälkeen kun johtokunta on asian käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on 

kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustettuna olevasta 

äänimäärästä. 

 

13§ Jos seura puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen 

mukaisesti johonkin seuran päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen. Päätös seuran 

purkamisesta on pätevä siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestäjistä 

on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden väliajan on oltava 

vähintään neljätoista vuorokautta. Seuran purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen 

Kalamiesten Keskusliitto ry:lle ja yhdistysrekisteriviranomaisille. 
 

14§ Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatettakoon yhdistyslain säännöksiä. 




