ETELÄ – KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Etelä – Karjalan Kalatalouskeskus ry ja sen kotipaikka on
Lappeenrannan kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä kalatalouskeskukseksi.
Kalatalouskeskus on Kalatalouden Keskusliiton jäsen.
2 § Toiminta – alue
Kalatalouskeskuksen toiminta – alue on Etelä – Karjalan maakunta. Tämän lisäksi
kalatalouskeskus voi toimia yhteistyössä muiden maakunnallisten kalatalouden
edistämisjärjestöjen kanssa myös muiden maakuntien alueella.
3 § Tarkoitus
Kalatalouskeskus toimii kalatalouden yleisen kehityksen, alaan liittyvän järjestötoiminnan,
kalavesien hoidon sekä kalastusharrastuksen edistämiseksi toimialueellaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kalatalouskeskus:
1) Suunnittelee, ohjaa ja seuraa kalavesien käyttöä ja hoitoa kalataloudellisen
tuottavuuden lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä harjoittaa kalanviljelyä koskevaa
neuvontaa
2) Ohjaa kalatalousyhteisöjen perustamista, lakisääteistä järjestäytymistä ja toimintaa sekä
avustaa jäseniään oikeudellisten kysymysten hoitamisessa
3) Osallistuu asiantuntijana kalavesien käytön ja hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen
sekä kalatalousedun valvontaan
4) Huolehtii kalastustekniikan, kotimaisen kalan käytön, käsittelyn ja markkinoinnin
neuvonnasta sekä alaan liittyvän lainsäädännön ja muun tiedon tunnetuksi tekemisestä
5) Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa kalataloutta koskevia lausuntoja
6) Suorittaa Kalatalouden Keskusliiton ja viranomaisten antamat toimialaansa liittyvät
tehtävät
7) Tiedottaa kalatalousyhteisöjen päätöksistä, kalastuspaikoista, kalastusluvista ja muista
kalavesien käyttöä ja kalastusta koskevista asioista
8) Toimii muillakin vastaavilla tavoin kalavesiä omistaville ja kalastusta harjoittaville
jäsenyhteisö määrättyjen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja heidän oikeuksiensa
valvomiseksi Toimintansa tukemiseksi kalatalouskeskus voi vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä.
Kalatalouskeskuksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen
siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti
taloudelliseksi.
4 § Jäsenyys
Kalatalouskeskuksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä järjestäytyneet
osakaskunnat, lakisääteiset kalastusalueet, rekisteröidyt kalastajaseurat – ja kerhot
sekä rekisteröidyt yhdistykset joiden tarkoituksena on edistää kalataloutta ja/tai
kalavesien hoitoa.
Kalatalouskeskuksen kannattajajäseninä voivat olla alueen kaupungit, kunnat ja muut
oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yhteisaluelain 4 §: ssä
tarkoitetut järjestäytymättömät osakaskunnat sekä myös kalastuksesta kiinnostuneet
yksityiset henkilöt. Kannattajajäsenillä on kalatalouskeskuksen kokouksissa puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta.

Kalatalouskeskuksen kunniajäseniksi voidaan valita henkilöitä, jotka ovat erikoisen
ansiokkaasti toimineet kalatalouskeskuksen tarkoitusperien hyväksi.
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä, kannattajajäsenyydestä ja kunniajäsenten
valinnasta päättää kalatalouskeskuksen hallitus.
Jäsenen tulee toimia kalatalouskeskuksen sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti,
noudattaen näihin sääntöihin perustuvia kalatalouskeskuksen kokouksen ja hallituksen
päätöksiä sekä pyrkiä kaiken tavoin toiminnassaan edistämään kalatalouskeskuksen
tarkoitusperiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5 § Jäsenyyden lakkaaminen
Jäsen voi erota kalatalouskeskuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kalatalouskeskuksen kokouksessa.
Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden lopussa minkä aikana ilmoitus on tehty.
Jos jäsen muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen taikka
on toiminnassaan sanoin tai teoin toiminut selvästi vastoin kalatalouskeskuksen
tarkoitusperiä, on hallituksella, jäsentä kuultuaan, oikeus erottaa jäsen
kalatalouskeskuksesta.
Eron tultua voimaan jäsen menettää kaikki jäsenoikeutensa
6 § Jäsenmaksu
Kalatalouskeskuksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan määrätyn vuotuisen
jäsenmaksun sekä kannattajajäsen vuotuisen kannatusmaksun. Lisäksi varsinaisille
jäsenille määrätään erillinen liittymismaksu.
Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus määrätään kalatalouskeskuksen
vuosikokouksessa.
7 § Toimielimet
Kalatalouskeskuksen asioista päättää kalatalouskeskuksen kokous ja sen hallintoa hoitaa
kokouksen valitsema kalatalouskeskuksen hallitus.
8 § Kalatalouskeskuksen kokous
Kukin varsinainen jäsen valitsee kalatalouskeskuksen kokoukseen yhden äänivaltaisen
edustajan ja hänen varamiehensä vuodeksi kerrallaan.
Kalatalouskeskuksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kalatalouskeskuksen kokous pidetään, milloin kalatalouskeskuksen kokous
niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään 1/10 äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
Kalatalouskeskuksen kokouksessa on kullakin varsinaisen jäsenen edustajalla yksi ääni.
Kokouksen päätökseksi katsotaan ellei laissa tai näissä säännöissä jonkin asian osalta
määrätä toisin se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä
tasan, henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee se
mielipide, mihin kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kutsu kalatalouskeskuksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kalatalouskeskuksen
jäsenille vähintään 14 päivään ennen kokousta julkaisemalla se kalatalouskeskuksen
vuosikokouksen päättämässä alueella leviävässä sanomalehdessä ja lähettämällä kutsu

kirjallisesti kullekin jäsenelle. Mikäli varsinainen jäsen haluaa saada esittämänsä asian
käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on siitä tehtävä kirjallinen
esitys hallitukselle ennen joulukuun loppua.
9 § Kalatalouskeskuksen vuosikokous
Kalatalouskeskuksen kokouksen avaa kalatalouskeskuksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja taikka heidän estyneenä ollessa hallituksen iältään vanhin läsnä oleva
jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) hallituksen kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta edelliseltä vuodelta
2) tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto
3) tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
4) liittymis-, jäsen – ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrääminen
5) toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen
6) kalatalouskeskuksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen sekä jaostojen jäsenten,
edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen
7) hallituksen puheenjohtajan vaali, joka kolmas vuosi
8) hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
9) yhden tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ja varamiehen vaali
10) muut kokouskutsussa mainitut asiat
10 § Hallitus
Hallitus hoitaa kalatalouskeskuksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja
kalatalouskeskuksen sääntöjen mukaisesti.
Hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi valitun puheenjohtajan lisäksi yksitoista (11)
kokouksessa kolmivuotiskaudeksi valittua varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä.
Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valitaan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensikerralla valituista jäsenistä eroaa kuitenkin seuraavan
vuoden kokouksessa hallituksen toimittaman arvonnan perusteella kolme (3) jäsentä ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenet, seuraavan vuoden kokouksessa samoin neljä (4)
jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet ja kolmannen vuoden kokouksessa neljä
(4) jäsentä ja puheenjohtaja ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Tämän jälkeen
ovat jäsenet erovuorossa siinä järjestyksessä kuin he ovat valittu. Jos hallituksen jäsen
eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä
olevaksi kaudeksi seuraavassa vuosikokouksessa.
Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan
keskuudestaan.
Hallitus voi valita avukseen keskuudestaan työvaliokuntia ja jaostoja. Jaostoihin voidaan
ottaa jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallituksen tehtävänä on:
1) Edustaa kalatalouskeskusta ja valita tarvittavat edustajat keskusjärjestön kokouksiin, ja
muihin mahdollisiin kokouksiin
2) Hyväksyä kalatalouskeskuksen uudet varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet sekä
päättää kunniajäsenen valinnasta
3) Kutsua koolle kalatalouskeskuksen kokous, valmistella sille esitettävät asiat sekä panna
täytäntöön kokouksen päätökset

4) Vastata ja valvoa, että kalatalouskeskuksen varoja hoidetaan huolellisesti ja että
tilinpäätös tehdään määräaikana
5) Päättää jäsen - ja kannatusmaksujen perinnästä
6) Valmistella ehdotus kalatalouskeskuksen tulo- ja menoarvioksi
7) Laatia vuosittain toimintasuunnitelma sekä kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta
8) Ryhtyä toimenpiteisiin viranomaisen antamien tehtävien hoitamiseksi
9) Ottaa ja erottaa kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt,
valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän palkkauksensa tulo – ja menoarvion
puitteissa
10) Ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin kalatalouskeskuksen tarkoitusperien
edistämiseksi
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on
puheenjohtajan lisäksi läsnä. Päätökset tehdään yksikertaisella äänten enemmistöllä.
Äänestystapa hallituksessa on avoin. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
11 § Kalatalouskeskuksen nimen kirjoittaminen
Kalatalouskeskuksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, taikka kalatalouskeskuksen
hallituksen määräämät toimihenkilöt yksin.
12 § Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus
Kalatalouskeskuksen toiminta – ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen
laatima vuosikertomus sekä muut hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä
tilintarkastajille ennen helmikuun loppua.
Tilintarkastajien on viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle
kirjallinen kertomus kalatalouskeskuksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta.
13 § Sääntöjen muuttaminen ja kalatalouskeskuksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai kalatalouskeskuksen purkamisesta edellyttää
tullakseen voimaan, että muuttamisen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
14 § Jäljelle jäävät varat
Kalatalouskeskuksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat kalataloutta
kalatalouskeskuksen toiminta – alueella edistävään tarkoitukseen kalatalouskeskuksen
viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
15 § Säädökset
Muutoin noudatetaan, mitä voimassaoleva laki yhdistyksistä määrää.

Kokouksen puheenjohtaja

Sihteeri

