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SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f.
ja sen kotipaikka on Lohja.
2 § Toiminta-alue
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Länsi-Uusimaa siihen välittömästi kuuluvine merialueineen, niin kuin tämä alue sääntöihin liittyvällä kartalla on määritelty.
3 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä ympäristöterveydenhuoltoa toiminta-alueellaan. Yhdistys on luonteeltaan yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö.
4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-alueellaan
1) kokoaa vesien- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneet keskitettyyn ja yhtenäiseen ympäristönsuojelutyöhön,
2) kerää tietoja ja laatii tutkimuksia ja selvityksiä ympäristön tilasta ja suojelutoimenpiteiden
tuloksista,
3) ohjaa ja yhtenäistää jäsentensä suorittamia vesistöön ja ympäristöön sekä ympäristöterveyteen kohdistuvia tutkimuksia,
4) antaa suosituksia jäsenilleen sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja ohjaa jäseniään erilaisissa vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä ympäristöterveyteen liittyvissä kysymyksissä
5) toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistään tiedoista,
6) antaa viranomaisille tarvittaessa lausuntoja ja tietoja,
7) pyrkii sovitellen, selvityksiä toimittamalla sekä muullakin tavoin ehkäisemään ristiriitoja
vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä ympäristöterveyteen liittyvissä kysymyksissä,
8) harjoittaa vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä ympäristöterveyteen liittyvää valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, sekä
9) ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä eri viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin.
10) toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden vesien- ja ympäristönsuojelutyötä tekevien yhteisöjen kanssa
5 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenenä voi olla sen toiminta-alueella toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus
hyväksyy jäseneksi. Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta, joka päättää jäseneksi ottamisesta
ja ilmoittaa hakemukset yhdistyksen kokoukselle ja hakijalle.
6 § Jäsenmaksu
Aatteellisesta toiminnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus määräytyy perusmaksuyksiköittäin. Kuntien jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohti on kuitenkin 25 % suurempi kuin muiden jäsenten. Jäsenten perusmaksuyksiköt määräytyvät seuraavasti:

1. Kunnat
Täysiksi sadoiksi pyöristetyn asukasluvun mukaan siten, että sataa asukasta kohti tulee yksi perusmaksuyksikkö. 12 000 – 15 000 asukkaan väliseltä osalta yksi perusmaksuyksikkö tulee kuitenkin
kahtasataa asukasta kohti ja 15 000 asukkaan ylittävältä osalta kolmea sataa asukasta kohti. Tällöin
myös asukasluku pyöristetään niin, että perusmaksuyksiköitä on kokonainen määrä. Asukaslukuna
käytetään edeltävän vuodenvaihteen lukua. Mikäli kunta sijaitsee vedenjakaja-alueella, hallitus voi
kohtuullistaa kunnan perusmaksuyksiköiden määrän.
2. Teollista tai siihen verrattavaa toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt

a) Yhteisöt joiden toiminnasta saattaa aiheutua erittäin merkittäviä vesiin ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia
70 perusmaksuyksikköä
b) Yhteisöt joiden toiminnasta saattaa aiheutua merkittäviä vesiin ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia
50 perusmaksuyksikköä
c) Yhteisöt joiden toiminnasta saattaa aiheutua vesiin ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia
30 perusmaksuyksikköä
d) Yhteisöt, joiden toiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäisiä
15 perusmaksuyksikköä
3. Muilla kuin kohdissa 1 ja 2 mainituilla jäsenillä perusmaksuyksiköiden luku määräytyy
henkilöluvun tai jäsenmäärän perusteella seuraavasti:
Henkilöluku tai jäsenmäärä
- 10
11 – 100
101 – 500
yli 500

Perusmaksuyksiköitä
1
2
3
4

4. Kunniajäsenet
Yhdistyksen kokous voi valita kunniajäseneksi merkittävästi ansioituneen luonnollisen henkilön. Kunniajäsenelle ei määrätä jäsenmaksuyksiköitä. Kunniajäsenellä on esitys- ja puheoikeus kokouksissa.
Yhdistys voi myös periä jäseniltään vapaaehtoista lisäjäsenmaksua vesien- tai ympäristönsuojelua
tai ympäristöterveydenhuoltoa edistävään tarkoitukseen.
Hallitus päättää vuosittain jäsenmaksujen suorittamisen ajankohdan.

Jäsen on velvollinen antamaan jäsenmaksuyksikköjen määräämistä varten tarvittavat tiedot yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat toiminnassaan edistämään avoimuutta vesien- ja
ympäristönsuojeluun sekä ympäristöterveyteen liittyvissä asioissa.
7 § Tutkimustoiminta
Yhdistys voi mahdollisuuksiensa mukaan tehdä jäsenten tai ulkopuolisten tilaamia tutkimuksia,
jolloin tilaaja suorittaa tutkimuksesta aiheutuvat voittoa tavoittelematta lasketut kustannukset.
8 § Toimielimet
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpaneva elin on hallitus.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa, aikana ja paikassa, jonka hallitus määrää.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, taikka vähintään yhtä kymmenesosaa yhdistyksen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä edustavat jäsenet ovat
sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta pyytäneet.
10 § Menettely kokouksessa
Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohden. Kokousedustajalla on oltava jäsenen antama valtakirja. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää omasta
puolestaan eikä toisten valtuuttamana suuremmalla kuin yhdellä neljäsosalla (1/4) kokouksessa
edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä.
11 § Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien
antama lausunto ehkä antavat aihetta, sekä
3) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.
12 § Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan hallituksen jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle,

2) vahvistetaan seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun
suuruus perusmaksuyksikköä kohden,
3) päätetään hallituksen ja sen eri jaostojen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista
korvauksista,
4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat, sekä
5) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.
13 § Jäsenten esittämät asiat
Milloin jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on esitettävä asia kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.
14 § Kokouksen kokoon kutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjeitse kullekin
jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla osoitteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
15 § Hallitus
Hallitus, johon kuluu 12 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, valitaan syyskokouksessa
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan sääntöjen 6 §:n 1-3 kohtien mukaisten
jäsenryhmien piiristä mikäli mahdollista ryhmien äänimäärien suhteessa kuitenkin siten, että jokaisesta jäsenryhmästä valitaan hallitukseen vähintään yksi varsinainen jäsen ja yksi henkilökohtainen
varajäsen. Kuntien piiristä valittujen hallituksen jäsenten tulisi olla mahdollisuuksien mukaan kuntien yleis-, teknisen- ja ympäristönsuojeluhallinnon piiristä.
Hallituksen varsinaisista ja henkilökohtaisista varajäsenistä on kolmasosa vuosittain erovuorossa.
Hallituksen jäsenet ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin he ovat valitut. Jos hallituksen jäsen
eroaa tai erotetaan ennen toimikautensa päättymistä, valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen
eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallituksen varajäsenillä ja yhdistyksen henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.
16 § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun toinen näistä sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.
17 § Vaalitoimikunta
Yhdistyksen kokouksessa voidaan tarvittaessa päättää vaalitoimikunnan muodostamisesta. Yhdistyksen vaalitoimikunnassa on viisi jäsentä ja toimikunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.
Vaalitoimikunnan tehtävänä on antaa viimeistään kuukautta ennen syyskokousta yhdistyksen hallitukselle ehdotus hallitukseen valittavista jäsenistä sekä tilintarkastajista ja heidän varamiehistään.

18 § Hallituksen työvaliokunnat ja jaostot
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja jaostoja määrättyjen tehtävien valmistelua ja
hoitamista varten. Jaostoihin voidaan ottaa jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.
19 § Henkilökunnan rekrytointi ja erottamien sekä toimivaltuudet
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 tarkemmin yhdistyksen toimintasäännöllä.
20 § Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.
21 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai
hallituksen tähän tehtävään määräämät hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt kaksi yhdessä.
22 § Tilivuosi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on luovutettava kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.
23 § Eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden lopussa, minkä aikana ilmoitus on tehty.
Jos jäsen muistutuksista huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, eikä laiminlyöntiä ole pidettävä vähäisenä taikka jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.
24 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta edellyttää tullakseen hyväksytyksi,
että muuttamisen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksen äänimäärästä.
25 § Omaisuuden luovutus yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat vesien- ja ympäristönsuojelua yhdistyksen toiminta-alueella edistävään tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

