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SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.
Yhdistys on suomeri- ja ruotsinkielinen, pöytäkirjakielenä on suomi. Jäljempänä säännöissä
yhdistyksestä käytetään nimeä yhdistys ja sen jäsenyhdistyksistä nimeä jäsenyhdistys
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on olla puoluepoliittisesti sitoutumaton Espoonjoen vesistön
vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen yhdistysten muodostama järjestö, jonka toiminnan
tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua ja ihmisten viihtyvyyttä sekä turvata Espoonjoen
luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta
kulttuurimaisemaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää kokouksia, valistus-. virkistys- ja muita vastaavia tilaisuuksia;
- selvittää mahdollisuuksia ja edistää toimenpiteitä, joilla voidaan suojella ja säilyttää jokiluontoa
sekä kunnostaa vesistöaluetta lähiympäristöineen alueen asukkaiden virkistystarpeita varten ja
kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää ihmisten viihtymistä
asuinympäristössään;
- seuraa tietoja hankkimalla valuma-alueelta tulevaa ja vesistön sisäistä kuormitusta sekä
virtaamaa ja veden laadun kehittymistä sekä pyrkii vaikuttamaan kuormituksen vähentymiseen ja
veden laadun parantumiseen;
- toimeenpanee tutkimuksia, istutuksia, hoitokalastuksia, yleisön valistus- ja muita vastaavia
toimenpiteitä, joilla säilytetään luontainen kala- ja eliökanta;
- hankkii tarvittavia taustatietoja ja asiantuntijalausuntoja sekä pitää yhteyksiä kaikkiin niihin
tahoihin, joiden kautta yhdistyksen tarkoitusta voidaan edistää sekä tekee esityksiä Espoon,
Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan kuntien edustajille ja muille viranomaisille;
- seuraa alueen kaavoitusta ja pyrkii vaikuttamaan kannanotoin ja esityksin kaavojen sisältöön,
että ne tulisivat mahdollisimman hyvin yhdistyksen tarkoitusta palveleviksi Tarvittaessa yhdistys
voi tehdä kaavoja koskevia valituksia;
- kerää ja tallentaa jokeen liittyvää perinnetietoa.
- kartoittaa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa asukkaiden näkemyksiä vesistön kehittämisestä
ja saattaa ne päätöksiä tekevien viranomaisten tietoon, jotta ne voidaan ottaa huomioon jo
toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa;
- edistää toimenpiteitä alueen luonnon säilyttämiseksi järjestämällä yleisötilaisuuksia, joissa
selvitetään alueen asukkaille, mitä yksittäiset asukkaat voi vat tehdä asian hyväksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- voi omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, toimeenpanna arpajaisia tai muuta varojen
keräämistä sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
3 Jäsenet
Yhdistvkseen varsinaisiksi jäsenyhdistykseksi voivat liittyä Espoonjoen vesistön vaikutusalueella
toimivat, yhdistyksen tarkoituksen hyväksyneet rekisteröidyt yhdistykset. Kannattavaksi
jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenyhdistvkset ja kannattavat jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt
ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäsenyhdistysten tulee yhdistyksen ohjeiden mukaisesti
ilmoittaa yhdistykselle sitä koskevissa asioissa kulloinkin toimivat yhteyshenkilönsä ja heidän

yhteystietonsa ja pitää nämä tiedot ajan tasalla
4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Tällöin jäsenmaksuvelvoite päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alussa. Hallitus voi
erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
kahtena vuonna peräkkäin tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5 Liittymis- ja jäsenmaksu
VarsinaisiIta jäseniItä ja kannattaviIta jäseniItä perittävän Iiittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-10
muuta varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen
tehtävänä on ottaa ja vapauttaa toimihenkilöt sekä neuvotella heidän työsuhteidensa ehdot.
Lisäksi hallitus voi perustaa avukseen työryhmiä tarpeen mukaan. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen. kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä kaksi hallituksen
jäsentä kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä.
8 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalIe / toiminnantarkastajille viimeistään
kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan / toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenvelvoitteensa suorittaneen
jäsenyhdistyksen edustajalla yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ja
kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyhdistyksen
kokousedustajan on ennen kokouksen alkua esitettävä valtakirjansa yhdistyksen edustajalle.
Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan jokaista
alkavaa kahtasataa (200) henkilöjäsentä kohden kuitenkin niin, että edustajien määrä voi
korkeintaan olla 6 henkilöä Jäsenyhdistys vastaa edustajiensa kuluista. Jäsenyhdistyksen
jäsenmääräksi katsotaan se määrä henkilöjäseniä, jonka perusteella se on maksanut edellisen

kalenterivuoden ajalta yhdistyksen jäsenmaksun joulukuun loppuun mennessä Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenyhdistyksille ja kannattavilIe jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätosvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa
käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla Yhdistyksen tullessa Iakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

