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SÄÄNNÖT 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Puhdas  Valkjärvi ry 

Kotipaikka on Pomarkun kunta. 
  
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on suojella ja parantaa Valkjärven tilaa puhtaana 
virkistyspaikkana, elämisen laadun ja asumisen viihtyvyyttä edistäen. 
 
Yhdistys pyrkii yhteistyössä yhteiskunnan ja jo järvellä toimivan Valkjärven kalastusseura 
ry:n ja Valkjärven Vesiosuuskunnan (vesihuoltolaitos) kanssa, sekä aktivoimalla ihmisiä:  
- säilyttämään järven veden tilan puhtausluokitus nykyisellä tasolla hyvä 
- tavoitteena laatuluokitus erinomainen  
- ja myös järviluontoa vaalien. 
 
Järveen kohdistuvat toimenpiteet: 
- veden laadun tarkkailu ja seurantatutkimuksen jatkaminen 
- hoitokalastus 
- laskuojiin patojen ketju, saostusaltaat 
- estetään tulvavesien nousu uusiin ennätyskorkeuksiin 
- huolehditaan ja estetään Liusviikinselän ja Valkjärven Vähäselän välisen vesialueen 
umpeenkasvu. 
 
Ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet: 
Edistää vapaa-ajan kiinteistöjen kotitalousjätteiden keruujärjestelmiä olemalla aloitteen 
tekijänä alueelle luotavissa keruupisteissä. 
Yhdistys voi hankkia omistukseensa kotitalousjätteiden keruulaitteita.  
 
Toimenpiteille pyritään hakemaan rahoitusta kaikista mahdollisista TE- keskuksen, 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, ym. EU-hankkeista, esim. ALMA, LEADER, ym.  
  
Toimintansa tukemiseen yhdistys voi suorittaa varojen keräyksiä, järjestää erilaisia 
neuvonta- ja opastustilaisuuksia sekä järjestää arpajaisia.  
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.  
 
 
 
3 § Jäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen. 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, 
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, 
joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. 
 
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
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Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan välittömästi, kun se on tehty. 
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä, jos jäsen 
1. on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta, tai täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. 
 
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä 
3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
5 §  Jäsenmaksu 
 
Varsinaisen jäsenen vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. 
Kannattavan jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää hallitus. 
 
6 § Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
lisäksi neljä (4) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. 
Hallituksen varsinaisista jäsenistä  on kahden toimikauden jälkeen kaksi (2) erovuorossa. 
Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset valitaan arvalla. Sen jälkeen erovuoroisuus 
ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä joka toinen vuosi 
erovuorossa. Seuraavana vuonna jäljelle jääneet jäsenet. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta 
sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi asettaa avukseen jaostoja tai toimintaryhmiä, 
näihin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai  
varapuheenjohtaja on kokouksessa läsnä. Hallitus voi niin päättäessään pitää myös 
puhelin- tai tietoverkko- kokouksia. Tietoverkkokokus edellyttää, että kaikki hallituksen 
jäsenet menettelyn hyväksyvät. 
     
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja tai hallituksen keskuudestaan määräämä 
jäsen, kaksi yhdessä. 
 
8 § Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille kolmen (3) kuukauden aikana tilikauden päättymisestä. 
 
9 § Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti– 
kesäkuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo 
sen tarpeelliseksi, tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä tietyn asian 
käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. 
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Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä puhe- ja 
äänioikeus. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa  läsnäolo- ja puheoikeus. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee enemmistön kanta ja tasatilanteessa ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. 
 
10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta, julkaisemalla kokouskutsu Satakunnan Kansa -nimisessä 
lehdessä. 
 
11 § Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1.   kokouksen avaus 
2.   valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
3.   todetaan kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus 
4.   hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5.   esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto 
6.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
7.   vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen 
jäsenmaksun suuruus 
8.  Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja, sekä vuosittain valitaan kahden (2)  
erovuoroisen tilalle  kaksi (2) varsinaista  jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.Varsinaisen jäsenen 
toimikausi on kaksi vuotta kolmen (3) vuosikokouksen välinen aika.  

9.  valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen vuosikokousta. 
 
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa tai 
ylimääräisessä kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista 
äänistä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään sääntöjen 2 §:n mukaiseen 
tarkoitukseen. 


