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Lohjan Kalaseuran säännöt 
 

 
Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja valtakunnallinen organisoituminen 
 

1§ 
Yhdistyksen nimi on Lohjan Kalaseura. 
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi. 
Seuran kotipaikka on Lohja. 
Seuran kieli on suomi. 
Seura kuuluu Etelä-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry:n jäsenyyden kautta Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö ry- Finlands fritidfiskares Centralorganisation rf:ään. 
 
Tarkoitus ja toimintamuodot 

2§ 
Seuran tarkoitus on edistää: 

• vapaa-ajan kalastusharrastusta sosiaalisena toimintana. 
• jäsentensä kalastustaitoja ja-tietoja sekä luontotuntemusta. 
• turvallista ja huomaavaista kalastusta ja vesillä liikkumista. 
• vesistöjen virkistyskalastusarvoja ja kalavesien hoitoa sekä osaltaan vaalia suomalaista kalastuskulttuuria. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 

• järjestää jäsenilleen tilaisuuksia osallistua kilpailu-, nuoriso-, valistus-ja juhlatoimintaan. 
• pyrkii hankkimaan toimitiloja, kalustoa ja kalastusvesiä toimintaansa varten. 
• tukee jäsentensä osallistumista paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kalastusharrastusta edistävään 

toimintaan, kuten myös heidän asiantuntemuksensa hyväksikäyttöä niin kalastusaluehallinnossa, kuin vapaa-
ajankalastusasioiden edunvalvonnassa ja päätöksenteossa. 

• hyväksyy yhteistyökumppaneikseen hallituksen päätöksellä kaikki henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka 
ovat seuran edun mukaisia. 

• harjoittaa alansa julkaisutoimintaa. 
 
Toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi seura voi: 

• toimeenpanna, asianmukaisen luvan saatuaan, rahankeräyksiä ja arpajaisia. 
• vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 
• omistaa kiinteää ja irrallista omaisuutta. 
• hallita vuokralla olevaa omaisuutta. 
• perustaa rahastoja. 
• harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa kioskitoimintaa. 

 
Jäsenyys 

3§ 
Jäsenyys edellyttää, että jäsen hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. 
Jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä maksamalla syyskokouksen vahvistaman liittymis-ja vuosijäsenmaksun. 
Alle 18-vuotias henkilö voi liittyä seuran nuorisojäseneksi maksamalla syyskokouksen vahvistaman 
vuosijäsenmaksun. 
 
Seuran kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan seuran kokouspäätöksellä hallituksen esityksestä kutsua 
henkilö, joka ansiokkaasti on edistänyt seuran toimintaa. 
 
Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka maksavat syyskokouksen 
vahvistaman kannatusmaksun. 
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Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

4§ 
Jäsenen katsotaan eronneen seurasta, mikäli hän ei vuoden loppuun mennessä ole maksanut erääntynyttä 
jäsenmaksuaan. 
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla 
erostaan seuran kokouksessa merkittäväksi kokouspöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erotaa jäsenen, tätä ensin kuultuaan, joka on rikkonut seuran sääntöjä tai on menettelyllään seurassa tai 
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei muuten täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja ehtoja. 
Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä seuran koukselle jättämällä kirjallisen vastineensa hallitukselle 
kolmenkymmenen vuorokauden (30 vrk) kuluessa siitä, kun tieto päätöksestä on hänelle lähetetty. Seuran kokous voi, 
hallituksen mielipidettä kuultuaan, muuttaa hallituksen päätöksen asiasta. 
 
Seurasta eronnut tai erotettu menettää kaikki oikeutensa siinä. Vastaavasti hän vapautuu sitoomuksistaan, joihin 
seuran jäsenyys on hänet velvoittanut, paitsi seuraa kohtaan syntyneiden maksuvelvotteiden tai erääntyneen 
jäsenmaksun osalta. 
 
Liittymis-, jäsen-ja kannatusmaksu 

5§ 
uusilta varsinaisilta, nuoriso-ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun, varsinaisten ja-nuorisojäsenten vuotuisen 
jäsenmaksun samoin kuin kannatusjäsenten kannatusmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää 
syyskokous. 
 
Hallitus 

6§ 
• seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksasta 

kahteentoista (8-12) muuta jäsentä. 
• hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 
• hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
• hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 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. 

 
Seuran nimen kirjoittaminen 

7§ 
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 
 
Tilikausi ja tilintarkastus 

8§ 
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen 
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjalllinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta 
hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokoukset 

9§ 
• seura pitää vuosittain kaksi varsinaista yhdistyskokousta, joita kutsutaan kevät-ja syyskokouksiksi. 
• seuran kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä 

päivänä. 
• ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden (30 
vrk) kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on hallitukselle esitetty. 

• yhdistyksen kokouksessa jokaisella yli 15-vuotiaalla nuorisojäsenellä sekä varsinaisilla jäsenillä, 
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. 

• alle 15-vuotiaalla nuorisojäsenellä ja kannatusjäsenellä on läsnäolo-ja puheoikeus. 
• yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

10§ 
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ilmoittamalla niistä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta 
Lohjalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. 



 3 
Vuosikokoustyöjärjestys 

11§ 
Seuran kevätkokous on tilinpäätöskokous ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. kouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääkontenlaskijaa. 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestänhallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Seuran syyskokous on vaali-ja talousarviokokous ja siinä 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen-ja kannatusmaksujen 

suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle. 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät-tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 

12§ 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. 
Seuran purkautuessa käytetään sen varat vapaa-ajankalastusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. 
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat vastaavaan tarkoitukseen. 


