
KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 

 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Nimen epävirallinen 
lyhenne KVVY. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.  

2 § Toiminta-alue  

Yhdistyksen päätoiminta-alueeseen Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueisiin kuuluvat 
Pirkanmaan, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan maakuntien alueet. Yhdistys voi toimia myös muilla alueilla Suomessa. Yhdistys 
voi osallistua myös kansainvälisiin hankkeisiin.  

3 § Tarkoitus  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä –hoitoa.  

4 § Toimintamuodot  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-alueellaan  

1. kokoaa vesien- ja ympäristönsuojelusta sekä –hoidosta kiinnostuneet keskitettyyn ja 
yhtenäiseen ympäristönsuojelu- ja -hoitotyöhön,  
2. kerää tietoja, toteuttaa tutkimuksia ja laatii selvityksiä ympäristön tilasta sekä suojelu- ja 
hoito-toimenpiteistä,  
3. ohjaa, kokoaa ja yhtenäistää jäsentensä suorittamia vesistöön ja ympäristöön kohdistuvia 
tutki-muksia, 
4. antaa suosituksia jäsenilleen sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja ohjaa jäseniään 
erilaisissa vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä –hoitoon liittyvissä kysymyksissä  
5. toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistään tiedoista,  
6. antaa viranomaisille tarvittaessa lausuntoja ja tietoja,  
7. pyrkii sovitellen, selvityksiä toimittamalla sekä muullakin vastaavalla tavalla ehkäisemään 
ristiriitoja vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä –hoitoon liittyvissä kysymyksissä,  
8. harjoittaa vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä –hoitoon liittyvää valistus-, tiedotus- ja 
koulutus- ja kehittämistoimintaa,  
9. ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä eri viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin, sekä  
10. toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden vesien- ja ympäristönsuojelutyötä sekä –hoitoa 
tekevien yhteisöjen kanssa.  
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta 
sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa 
ympäristöön, alkutuotantoon, elintarvikkeisiin, asumisterveyteen, vesien- ja 
ympäristönsuojeluun sekä muuhun työhönsä liittyvää tarpeellista laboratoriotoimintaa. 

 

  



 

5 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta, joka päättää jäseneksi ottamisesta ja 
ilmoittaa ratkaisemansa hakemukset yhdistyksen kokoukselle ja hakijalle. Yhdistyksen jäsenenä 
voi olla sen toiminta-alueella sijaitseva ja toiminnassaan avoimuutta vesien- ja 
ympäristönsuojeluun sekä –hoitoon liittyvissä asioissa edistämään sitoutuva:  

1. kunta 
2. oikeuskelpoinen vesihuoltoyhteisö  
3. sellainen teollista tai muuta siihen verrattavaa toimintaa harjoittava osakeyhtiö, osuuskunta, 
rekisteröity yhdistys ja muu oikeuskelpoinen yhteisö, jotka käyttävät vesistön vettä taikka 
joiden laitoksista johdetaan jäteaineita vesistöön tai ympäristöön  
4. vesialueen osakaskunta ja vesialueen omistajien tai rannanomistajien muodostama 
rekisteröity yhdistys, tai näiden muodostama oikeuskelpoinen yhteisö ja luonnollinen henkilö  
5. sellainen osakeyhtiö, osuuskunta, rekisteröity yhdistys ja muu oikeuskelpoinen yhteisö, jolla 
toimintansa vuoksi muutoin voidaan katsoa olevan erityistä etua vesien- ja 
ympäristönsuojelusta tai –hoidosta kysymyksessä olevalla alueella; sekä  
6. yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi erityisen ansiokkaasti yhdistyksen 
päämäärien hyväksi toimineen luonnollisen henkilön.  
 
Jäsenyysperusteen muutos ei johda jäsenyyden menettämiseen. 

6 § Jäsenmaksu  

Toiminnastaan aiheutuvien kustannusten peittämiseksi yhdistys perii kalenterivuosittain 
jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus määräytyy perusmaksuyksiköittäin. 
Perusmaksuyksiköiden määrän vahvistaa yhdistyksen hallitus. Hallitus vie jäsenkokoukselle 
tiedoksi päätetyt ja vahvistetut jäsenmaksuyksiköt.  

Jäsenten perusmaksuyksiköt määräytyvät seuraavasti:  

1. Kunnan asukasluvun perusteella. Asukaslukuna käytetään tilastollisen päätoimiston viimeksi 
ennen asianomaista vuotta julkaiseman väkilukutilaston osoittamaa asukaslukua siten, että 
kutakin alkavaa tuhatta henkilöä kohden määräytyy kymmenen (10) perusmaksuyksikköä.  
 
2. Teollista tai siihen verrattavaa toimintaa harjoittavien ja kunnan alueella toimivien 
vesihuoltolaitosten omistajien perusmaksuyksiköt määräytyvät sekä henkilömäärän että 
vedenkäytön perusteella. Henkilöluku määräytyy edellisen kalenterivuoden aikana laitoksella 
palveluksessa olleiden toimihenkilöiden ja työntekijöiden vahvistetun keskilukumäärän 
mukaisesti. Laitoksen vesimäärä on laitoksen vuosittain käyttämä vesimäärä tai vesistöstä 
ottaman tai siihen laskeman vesimäärän mukaan, jolloin vesimääräksi otetaan laitoksen 
normaalin täyden tuotannon aikainen käyttövesimäärä keskimäärin vuorokaudessa. 
Perusmaksuyksiköt määräytyvät henkilömäärän ja vesimäärän mukaan seuraavasti: 
 
 
  



 
 
Henkilöluku  Perusmaksuyksiköt 
0 -10  5 
11 -20  10 
21 -40  15 
41 -70  20 
71 -110  25 
111 -160  30 
161 -220  35 
221 -290  40 
291 -370  45 
371 -460  50 
461 -560  55 
561 -670  60 
671 -790  65 
791 -920  70 
921 -1060  75 
1061 -1210  80 
1211 -1370  85 
1371 -1540  90 
1541 -1720  95 
1721 -1910  100 
1911 -2110  105 
2111-2320  110 
2321-2540  115 
2541-2870  120 
2871-3110  125 
3111-3360  130 
3361-3620  135 
3621-3990  140 
3991-4270  145 
4271-4560  150 
4561-4860  155 
4861-  160 
 

  



 

Vesimäärä m3/vrk Perusmaksuyksiköt 
0 -50  5 
51 -100  10 
101 -200  15 
201 -350  20 
351 -550  25 
551 -850  30 
851 -1250  35 
1251 -1750  40 
1751 -2350  45 
2351 -3050  50 
3051 -3850  55 
3851 -4750  60 
4751 -5750  65 
5751 -6850  70 
6851 -8050  75 
8051 -9350  80 
9351 -10750  85 
10751 -12150  90 
12151 -13750  95 
13751 -15550  100 
15551 -17550  105 
17551 -20550  110 
20551 -23550  115 
23551 -27050  120 
27051 -31050  125 
31051 -35550  130 
35551 -40550  135 
40551 -46550  140 
46551 -54550  145 
54551 -65550  150 
65551 -80550  155 
80551 -100550 160 
100551 -126550 165 
126551 -159550 170 
159551 -200550 175 
200551 -250550 180 
250551 -310550 185 
310551 -  190 
 

 
Jäähdytysvesien osalta perusmaksuosuudet määräytyvät siten, että vesistön kannalta 
merkittävät jäähdytysvesimäärät (yli 10 000 m3/vrk) lisäävät perusmaksuyksiköitä kymmenen 
(10) yksikköä. 
  



3. Muut kuin kohdissa 1-2 mainitut yhteisöjäsenet maksavat kymmenen (10) 
perusmaksuyksikköä. 
 
4. Kalastuksen hoitoyhtymät maksavat viisi (5) perusmaksuyksikköä.  
 
5. Kalastuskunnat ja yksityiset henkilöt maksavat yhden (1) perusmaksuyksikön.  
 
6. Uittoyhdistykset ja voimalaitokset maksavat (10) perusmaksuyksikköä. 
 
7. Kunniajäsenelle ei määrätä jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on esitys- ja puheoikeus 
kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. 
 
7 § Liittymismaksu  

Jäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään suorittamaan hallituksen määräämän 
perusmaksuyksiköitten määrään nähden suhteellisen liittymismaksun. Liittymisvuodelta ei 
peritä jäsenmaksua erikseen. Liittymismaksua ei makseta takaisin mahdollisen eroamisen 
tapahtuessa. 

8 § Jäsenen velvollisuus antaa tietoja 

Jäsen on velvollinen pyydettäessä antamaan perusmaksuyksikköjen määräämistä varten 
tarvittavat tiedot sekä käyttämistään jätevedenpuhdistusmenetelmistä sekä muista 
yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Tietoja antaessaan jäsen voi vaatia, että ne 
käsitellään luottamuksellisina. 

9 § Yhdistyksen hallinto  

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.  

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava 
yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä.  

10 § Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana 
toukokuussa. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä ovat sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta 
pyytäneet. 

11 § Kokouksen kokoon kutsuminen  

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjeitse tai 
sähköpostitse kullekin jäsenelle jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla osoitteella tai 
ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään 14 
päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja hallituksen 
määräämä kokouspaikka.  



12 § Menettely kokouksessa  

Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohden. Jäsenen 
puolesta voi äänioikeutta käyttää myös valtuutettu valtakirjan nojalla. Kukaan ei kuitenkaan 
saa kokouksessa äänestää omasta puolestaan eikä toisten valtuuttamana suuremmalla kuin 
yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä. 
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, paitsi milloin näissä säännöissä toisin 
määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista toisin vaadi.  

13 § Varsinainen kokous  

1. Kokouksen avaus  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille  
7. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohden  
8. Päätetään hallituksen ja sen työvaliokunnan ja eri jaostojen jäsenten sekä tilintarkastajan 
palkkioista ja muista korvauksista  
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä  
10. Valitaan hallituksen jäsenet ja yhtä monta varajäsentä  
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö kokouksen jälkeen 
alkavalle tilikaudelle.  
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
 

14 § Jäsenten esittämät asiat  

Milloin jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on 
esitettävä asia kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.  

15 § Hallitus  

Hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) – yksitoista (11) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä, valitaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Hallitukseen on pyrittävä 
saamaan edustajia toimialueen eri puolilta. Hallituksen toimikausi on sääntömääräisten 
varsinaisten kokousten välinen aika.  

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

  



16 § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun 
toinen näistä sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.  

Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä, kutsutaan tilalle henkilökohtainen 
varajäsen.  

Hallituksen kokouksessa on jokaisella hallituksen jäsenellä (1) ääni. Äänten jakaantuessa tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa ratkaisee arpa. 

17 § Yhdistyksen toiminnanjohtaja  

Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, jonka hallitus ottaa ja erottaa. Toiminnanjohtaja avustaa 
yhdistyksen hallitusta yhdistyksen hallinnon ja talouden hoidon juoksevien asioiden 
hoitamisessa sekä valmistelee hallituksen sekä sen työvaliokunnan käsiteltävät asiat ja panee 
täytäntöön niiden päätökset. Lisäksi toiminnanjohtaja johtaa hallituksen ohjeiden mukaisesti 
yhdistyksen laboratorio- ja muuta sääntöjen mukaista käytännön toimintaa. 
Toiminnanjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallituksen antamassa toimintasäännössä.  

Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen henkilöstön sekä määrää heidän tehtävistään ja 
palkkaeduistaan. Yhdistyksen henkilökunnan tehtävistä ja valtuuksista säädetään tarvittaessa 
yhdistyksen toimintasäännöllä. 

18 § Hallituksen työvaliokunnat ja jaostot  

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja jaostoja määrättyjen tehtävien 
valmistelua ja hoitamista varten. Jaostoihin voidaan ottaa jäseniä myös hallituksen 
ulkopuolelta.  

19 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen 
määräämä toiminnanjohtajan varahenkilö yksin tai hallituksen määräämät hallituksen jäsenet 
tai toimihenkilöt aina kaksi yhdessä.  

20 § Tilivuosi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut 
yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille vuosittain 
vähintään viisi (5) viikkoa ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien on luovutettava 
kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen varsinaista 
kokousta.  

  



21 § Eroaminen yhdistyksestä  

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi 
kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden lopussa, minkä 
aikana ilmoitus on tehty.  

Jos jäsen muistutuksista huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, tai jättänyt 
täyttämättä jäsenelle 6-8 §:ssä kuuluvia velvollisuuksia, eikä laiminlyöntiä ole pidettävä 
vähäisenä, taikka jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.  

22 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää tullakseen hyväksytyksi, että muuttamisen 
puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokonaisäänimäärästä. 

Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää tullakseen voimaan, että asia käsitellään kahdessa 
vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava 
varsinainen kokous ja että purkamisen puolesta on kummassakin kokouksessa annettu 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksen äänimäärästä.  

23 § Varojen luovutus yhdistyksen purkautuessa  

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. 

24 § Muut sääntöehdot 

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksestä määrää. 

 


