
VALKJÄRVEN KALASTUSSEURA. 

 

SÄÄNNÖT 

 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Valkjärven Kalastusseura. 
 Kotipaikka Pomarkun kunta ja  

toimialue käsittää Pomarkun kunnan Honkakosken – Kirkonkylän – ja Uudenkylän 
kylät ja Siikaisten kunnan Petkeleen –sekä Saarikosken kylät. 
 
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi. 

 
2 § Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä mahdollisuuksia harjoittaa kalastusta ja 

kalavesien hoitoa. 
  
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura; 
 

1 Hankkii jäsentensä käyttöön kalavesiä ja kalastusoikeuksia sekä harjoittaa 
neuvontaa kalastusvälineiden hankinnassa. 

 
2 hoitaa ja käyttää kalavesiä niin, että niissä harjoitettava kalastus tuottaa 

mahdollisimman hyvän tuloksen.  
 

3 valvoo ja huolehtii, että seuran jäsenet noudattavat kalastuksessaan hyviä tapoja, 
voimassa olevia kalastuslain määräyksiä ja seuran tekemiä päätöksiä. 

 
4 asettuu yhteyteen kalastusneuvontaa suorittavien järjestöjen ja laitosten kanssa 

kalavesien hoitoa ja käyttöä koskevissa asioissa sekä lisätäkseen jäsentensä 
kalataloudellista tietoutta. 

 
5 järjestää juhlia, retkeilyjä, näyttelyitä arpajaisia ym. samantapaiste toimintaa. 

Seura voi myös pitää ravintolaa ja virvokekioskia. Tarvittaessa hankkii seura 
asianomaisen luvan. 

 
3 § Seuran jäseneksi voivat päästä perustavan kokouksen ja sen pitämisen jälkeen 

johtokunnan hyväksymät seuran alueella asuvat 18 vuotta täyttäneet hyvämaineiset 
henkilöt. Jos vuosikokous on erottanut jäsenen on tämän uudelleen liittymisestä 
päätettävä seuran kokouksessa. 

 
4 § Liittyessään jäseneksi suorittaa jokainen liittymismaksun ja sittemmin vuotuisen 

jäsenmaksun, jotka vuosikokous määrää.  
Ylimääräisistä maksuista päättää johtokunta vuosikokouksen määräämissä rajoissa. 

 
5 § Jos jäsen on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen näitä sääntöjä vastaan tai ei ole 

kalastuksessaan noudattanut kalastuslain määräyksiä tai hyviä tapoja tai on toiminut 
vastoin seuran tarkoitusperiä voi seuran johtokunta hänet erottaa. Erotettu jäsen 
voidaan johtokunnan yksimielisellä päätöksellä ottaa takaisin seuran jäseneksi. 
Johtokunnan erottamispäätöksestä on oikeus valittaa vuosikokoukselle, jättämällä 
johtokunnalle valituskirjelmän kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon 
saatuaan.  



Vuosikokouksen päätöksellä erotetun uudelleen liittymistä koskeva asia on alistettava 
seuran kokouksen ratkaistavaksi.  
Jos jäsen haluaa erota seurasta tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai 
sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan ja suorittakoon 
eroamisvuoden määrätyt maksut. 

 
6 § Seuran asioita hoitaa sen hallituksen johtokunta, johon kuuluu perustavan kokouksen 

ja sittemmin vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja viisi 
kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä joutuu ensimmäisen vuoden jälkeen 
arvalla eroamaan yksi ja toisen ja kolmannen vuoden jälkeen kumpaisenakin kaksi 
sekä sitten vuorojärjestyksessä samaten.  
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan  vuodeksi kerrallaan ja ottaa 
sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten rahastonhoitajan, kalastuksen 
valvojat ja kalavesien hoidosta huolehtivat.  
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
kaksi muuta jäsentä ovat läsnä.  
Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä 
säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 
7 § Johtokunnan tehtävänä on; 
  

1 kutsua kokoukset koolle ja valmistella kokoukselle esitettävät asiat. 
 
2 valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista ja pitää jäsenluetteloa. 

 
3 huolehtia seuran käytössä olevista kalavasistä ja kalastuksista sekä antaa jäsenille 

kalastuskortit 
 

4 neuvoa seuran jäseniä kalastusmahdollisuuksien ja tarvittavien pyydysvälineiden 
hankinnassa. 

 
5 jättää kalenterivuosittain päätetyt tilit tilintarkastajille ennen tammikuun 31 

päivää, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen ennen helmikuun 15 päivää. 
 

6 huolehtia seuran muista asioista, sekä 
 

7 seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 
sihteerin kanssa maksumääräyksissä joko edellä mainitusti tai johtokunnan siihen 
valtuuttamana. 

 
8 § Vuosikokous, joka kutsutaan koolle vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä, 

kirjallisesti tai pylväsilmoituksella vähintään 10 päivää ennen kokousta, pidetään 
ennen kesäkuun 15 päivää ja siinä käsitellään; 

 
1 johtokunnan toimintaselostus ja tilit. 
 
2 tilintarkastajain lausunto ja kysymys vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 

 
3 määrätään liittymis- ja jäsenmaksut. 

 



4 valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 
 

5 valitaan tilintarkastajat, sekä 
 

6 valitaan pöytäkirjantarkastajat, sekä  
 

7 käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat tai jäsenten kahta 
viikkoa ennen kokousta johtokunnalle jättämät kysymykset. 

 
9 § Tarvittaessa voi johtokunta kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, mikä myös on 

kutsuttava koolle, jos vähintään 10 jäsentä sitä kirjallisesti johtokunnassa vaatii. 
Kutsut toimitetaan 8§ mainitulla tavalle 5 päivää ennen.  
Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista. 

 
10 § Seuran kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koollekutsuttu. 
 
11 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voi tulla 

vuosikokouksessa käsiteltäväksi vain edellytyksellä, että se on johtokunnalle esitetty 
vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Ehdotus voidaan hyväksyä vähintään ¾ 
äänten enemmistöllä. 

 
12 § Jos seura purkaantuu, on sen varat käytettävä seuran toimialueen kalavesien hoitoon 

joko maakunnallisesti tai koko maata käsittävän kalatalousneuvonnan oikeuskelpoisen 
järjestön välityksellä. 

 
13 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 
 
 
 
 
Nämä säännöt on Satakunnan Maistraatista 9.7.2009 saatujen tekstien pohjalta uudelleen kirjoitettu 
sähköiseen muotoon. 


