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Tenon kiinteistönomistajat ry:n perustamisasiakirjassa  19 / 06  2015 hyväksytyt säännöt: 

 

Tenon kiinteistönomistajat ry:n säännöt  

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

 

Yhdistyksen nimi on Tenon kiinteistönomistajat ry ja sen kotipaikka on Utsjoki  

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sellaisen henkilön ja yhteisön etujärjestönä ja edunvalvojana, 

joka omistaa Tenojoen vesistön alueella kiinteätä omaisuutta, joka on kalastusoikeuksien haltija 

Tenojoen vesistön alueella tai joka on erityisperusteisten kalastusetuuksien haltija Tenojoen vesistön 

alueella siten, että yhdistys varmistaa ja edistää toimillaan sitä, että Tenojoen vesistön alueella 

sijaitsevia eri kiinteistöjä niihin kuuluvine oikeuksineen ja oikeutuksineen kohdellaan 

viranomaistoiminnassa ja muutoin kaikinpuolisesti yhdenvertaisella tavalla kiinteistön omistajan 

asuinpaikasta riippumatta tai muusta omistajasta johtuvasta syystä. Yhdistyksen tarkoituksena on 

myös ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen Utsjoen kunnan alueen kalatalousalueella. 

 

Yhdistys voi hakea varoja erilaisiin kehitys- ja tutkimus hankkeisiin, taloudellisiin ja juridisiin 

selvityksiin, sekä toimia Tenojoen vesistön alueella kiinteätä omaisuutta omistavien ja sekä eri 

kalastusoikeuksien haltijoiden edustajana kaikissa alan hankkeissa ja muissa yhteyksissä kotimaassa 

ja ulkomailla.   

    

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa sellaista talouden ja lainsäädännön kehittymistä sekä 

yhteiskunnallisten asioiden edistymistä, mitkä voivat vaikuttaa Tenojoen vesistön alueella kiinteän 

omaisuuden ja eri kalastusoikeuksien käyttöön ja siihen liittyvään tutkimustoimintaan, sekä tekee 

niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja, tekee julkaisutoimintaa 

sekä järjestää tilaisuuksia.  Yhdistys voi käydä neuvotteluja eri viranomaisten ja muiden tahojen 

kanssa.  Yhdistys pitää yllä ja kehittää yhteyksiä tärkeisiin sidos- ja yhteistyöryhmiin Suomessa ja 

ulkomailla. Yhdistys voi käyttää ulkopuolisia oikeudellisia asiantuntijapalveluja sellaisissa 

yhdistyksen jäseniä koskevassa viranomais- tai tuomioistuinasioissa, joilla on yleistä merkitystä 

yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. 

  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää erilaisia huvi- ja 

virkistystapahtumia ja tarkoitustaan edistäviä hankkeita sekä panee toimeen asianomaisen luvan 

saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 

3. Jäsenet  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä asuinpaikasta riippumatta jokainen henkilö tai yhteisö, 

joka omistaa Tenojoen vesistön alueella kiinteätä omaisuutta, joka on kalastusoikeuksien haltija 

Tenojoen vesistön alueella tai joka on erityisperusteisten kalastusetuuksien haltija Tenojoen vesistön 

alueella ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt taikka muu näihin rinnastettava henkilö tai yhteisö, 

joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. 

  

Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, jotka voivat olla ketä tahansa hallituksen hyväksymiä 

henkilöitä tai yrityksiä.  
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Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä.  

Kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa yleisessä kokouksessa.  

Kaikki jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellään. 

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle varustettuna kahden varsinaisen jäsenen 

suosituksella. 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta 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  

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.  

 

6. Hallitus  

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 tai 4 

muuta varsinaista jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.  

 

Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta, poikkeuksena perustamisvuosi, jonka jälkeen vielä kolme 

vuotta.  

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä voi ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

 

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 yksin sekä hallituksen varapuheenjohtaja ja 

yhdistyksen sihteeri yhdessä.  

 

8. Tilintarkastajat / toiminnantarkastajat  

 

Yhdistyksellä on tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja / varatoiminnantarkastaja, 

jotka valitaan tilikaudeksi kerrallaan. 
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9. Yhdistyksen muut toimihenkilöt  

 

Yhdistyksellä voi olla sihteeri.  

 

10. Tilikausi ja tilintarkastus  

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen 

vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 

kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.  

 

11. Yhdistyksen kokoukset  

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.  

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 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 yleisissä kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja yhdistyksen varsinainen jäsen 

voi edustaa poissaolevia jäseniä enintään kahdella valtakirjalla.  

 

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.  

 

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 

sanomalehdessä tai sähköpostitse.  

 

13. Vuosikokous  

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 

1. kokouksen avaus  

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa  

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  

 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 
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6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille  

 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus  

 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet  

 

9. valitaan yksi tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja / toiminnantarkastaja  

 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.  

 

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden kuudesosan 

(5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Lisäksi päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää sitä, että 

vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kaikista jäsenistä on ennen kokousta hallitukselle 

kirjallisesti ilmoittanut kannattavansa ilman varauksia sääntöjen muuttamista.  

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 

(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään 

sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.   

 

 

 

 

Tenon kiinteistönomistajat ry:n säännöt.  

 


