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1§

S Ä Ä NNÖ T 16.2.2019

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tornio-Muoniojokiseura , sen kotipaikka on
Pellon kunta ja varsinainen toimialue Tornion-Muonionjokilaakso.

2§

Tarkoitus ja toimintamuoto

Seuran tarkoituksena on vapaan ja luonnontilaisen Tornion-Muoniojoen puolustaminen, sen kalakantojen hoito, siisteyden valvonta sekä jokilaakson väestön etujen kaikinpuolinen vaalinta ottaen samalla huomioon ympäristön- ja maisemansuojelulliset periaatteet. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa joen kalakantojen ja veden laadun
valvontaa, harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä jokialuetta koskevaa tiedotusmateriaalia
sekä järjestämällä tiedotus-, juhla- ja huvitilaisuuksia ja pyrkii kiinnittämään viranomaisten ja yleisön huomiota jokilaakson kehittämiseen tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja. Seura toimii
myös Tornion-Muoniojokilaakson asukkaiden ja sieltä kotoisin olevien Suomen ja Ruotsin kansalaisten yhdyssiteenä. Toimintansa tukemiseksi voi seura ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä sekä harjoittaa yhdestä toimipisteestä käsin kerrallaan kioskityyppistä liiketoimintaa. Liiketoiminnallisten tulojen on kuitenkin jäätävä yhdistyksen
toimintaan sille Suomen tai Ruotsin paikkakunnalle, jossa kyseinen toiminta on tapahtunut. Seura
ei saa tuottaa jäsenilleen suoranaista taloudellista hyötyä.

3 § Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen Suomen ja Ruotsin kansalaisen, jonka
kotipaikka on Tornion-Muoniojoen, sen sivuvesistön tai Ruotsin Kalixjoen varrella sekä muuallakin asuvan suomalaisen tai ruotsalaisen, joka on syntyjään Tornion-Muoniojokilaakson alueelta
sekä muunkin henkilön. Seuran jäseneksi liittyvän henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja halukas toimimaan seuran päämäärien hyväksi. Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityishenkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kunniajäseneksi voi seuran hallitus esittää yksityistä henkilöä tai oikeuskelpoista
yhteisöä, joka on huomattavalla tavalla tukenut tai edistänyt seuran toimintaa tai on muuten erityisesti ansioitunut Tornion-Muoniojokilaakson tunnetuksi tekemisessä tai puolustamisessa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä seuran hallituksen yksimielisesti ja alistettava seuran
kokouksen hyväksyttäväksi.

4 § Jäsenmaksu
Seuran varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava seuralle jäsenmaksu, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kannattajajäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus
määrätään seuran vuosikokouksessa. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

5 § Seurasta eroaminen
Seuran jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Seuran hallitus voi
erottaa jäsenen, joka toimii seuran tarkoitusta vastaan tai huomattavasti vaikeuttaa seuran toimintaa. Samoin voi hallitus erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Erotetulla jäsenellä olkoon kuitenkin oikeus saattaa erottamispäätös seuran kokouksen ratkaistavaksi
jättämällä kirjallinen valitus seuran hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa siitä,
kun erottamispäätös on asianomaisen tietoon asetettu.

6 § Päätösvalta
Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Hallitus valitaan seuran vuosikokouksessa. Hallitus
käyttää seuran toimeenpanovaltaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 12 ja enintään
14 jäsentä, lisäksi 12 varajäsentä. Hallitukseen valitaan, ellei vuosikokous toisin päätä, TornionMuonionjokialueen kunnasta sekä Ruotsin että Suomen puolelta. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara-

puheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen aiheelliseksi tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä perustellusti kokoontumista heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Kokouksessa jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä enintään 5 hallituksen jäsentä. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Seuran ja hallituksen kokoukset pidetään Suomen ja Ruotsin paikkakunnalla. Kokoukset pidetään vuorotellen kummankin
maan puolella, hallitus voi päättää toisinkin.

7 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä, tai hallituksen määräämässä järjestyksessä se taikka ne seuran toimihenkilöt, jotka hallitus
siihen määrää.

8 § Tilinhoito
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien
tulee antaa lausuntonsa seuran hallitukselle viimeistään 10 vuorokautta ennen vuosikokousta.

9 § Seuran kokouksen koollekutsuminen
Seuran kokoukset kutsuu koolle seuran hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään
14 vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu seuran kotisivuilla os. www.jokiseura.fi
tai ilmoittamalla jäsenille kokouksesta Tornion-Muonionjokilaaksossa ilmestyvissä sanomalehdissä
kuitenkin siten, että ilmoitukset kummassakin maassa julkaistaan vähinään yhdessä laajalevikkisessä lehdessä. Seuran hallitus päättää, missä lehdissä ilmoitukset julkaistaan.

10 § Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen tarvetta olevan tai kun
vähintään 1/10 (kymmenesosa) seuranjäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on tuolloin pidettävä 35 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin
erityisesti määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit
arvalla, muuten päätökseksi tulkoon kokouksen puheenjohtajan puoltama esitys.

11 § Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus; valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä sekä käsitellään muut kokouksessa
mainitut asiat. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin varhain, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään 35 vuorokauden välein pidettävässä seuran kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä. Toisen kokouksista on oltava
vuosikokous. Sääntömuutosehdotuksen tulosta käsittelyyn on kokouskutsussa mainittava.

13 § Seuran purkaminen
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamisesityksen käsittelyyn tulosta on kokouskutsussa mainittava. Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksia mahdollisimman hyvin edistävällä tavalla purkautumisesta päättävän kokouksen määräysten mukaisesti.
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