HIITOLANJOKI-YHDISTYS RY
1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hiitolanjoki-yhdistys ry ja kotipaikka Rautjärvi.

2§

Yhdistyksen nimen perusta
Simpelejärven ja Silamusjoen kautta myös sen yläpuolisten järvien vedet
Laatokkaan laskevasta joesta on käytössä kaksi vakiintunutta nimitystä:
Kokkolanjoki ja Hiitolanjoki. Yhdistys käyttää nimessään ja
tiedotustoiminnassaan joesta Hiitolanjoki-nimitystä.

3§

Yhdistyksen tarkoitus, tavoitteet ja periaatteet
Yhdistyksen tarkoituksena on Hiitolanjoen ja sen ympäristön kehittäminen
tasavertaisesti kulttuuri- ja luontokohteena. Tämän tarkoituksen mukaisesti
yhdistys on asettanut seuraavat tavoitteet:
Hiitolanjoen vanhojen voimalarakennusten saattaminen yhdistyksen
hallintaan ja uuteen käyttöön Hiitolanjoelle perustettavaa museoaluetta
varten, museoalueen sisältöjen kehittäminen ja toimintaedellytysten
turvaaminen.
Suomen puoleisen Hiitolanjoen palauttaminen lohijoeksi siten, että
Laatokan luonnovaraisen lohen ja muiden vaelluskalojen poikastuotanto ja
nousu ohi rakennettujen koskien mahdollistuvat Hiitolanjoessa ja myös sen
yläpuolisella Silamusjoen-Torsanjoen reitillä.
Tarkoituksen mukaisia periaatteita ovat myös Hiitolanjoen kestävän
virkistyskäytön, matkailun ja matkailuyrittäjyyden sekä hallitun
virkistyskalastuksen yleisten edellytysten edistäminen.

4§

Yhdistyksen toimintamuodot
Yhdistys kokoaa ja vaalii Hiitolanjoen ja Simpeleen esiteollista ja teollista
historiaa, kulttuuriperintöä ja luonnontietoutta.
Yhdistys ylläpitää Hiitolanjoelle perustettavaa museoaluetta yhdessä
yhteistyökumppaneittensa kanssa.
Yhdistys suojelee Hiitolanjoen kulttuurimaisemaa, ympäristöä ja luontoa
suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteistyökumppaniensa kanssa

kehittämishankkeita, kampanjoimalla tavoitteidensa puolesta ja
tiedottamalla Hiitolanjokeen liittyvistä asioista.
Yhdistys tekee yhteistyötä Hiitolanjoen valtakunnan rajan takaisen osan
kehittämiseksi venäläisten osapuolien kanssa.
Yhdistys pyrkii verkostoitumaan tarkoitukseltaan ja tavoitteiltaan vastaavien
toimijoiden ja hankkeiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

5§

Yhdistyksen toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
1.
2.
3.
4.
5.

kerää jäsenmaksutuloja
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
hakee apurahoja ja avustuksia
hakee julkista ja yksityistä rahoitusta Hiitolanjoen erillishankkeisiin
voi kerätä museoalueen pääsymaksuja, järjestää opastettuja esittelyjä
sekä harjoittaa pienimuotoista retkeily- ja kalastustarvikkeiden
vuokrausta, muistoesineiden ja julkaisujen myyntiä sekä kahvila- ja
anniskelutoimintaa yhdessä liikepaikassa ja järjestämiensä tilaisuuksien
yhteydessä; lisäksi yhdistys voi tehdä pienimuotoista talkootyötä
6. voi palkata henkilökuntaa
7. voi järjestää varainhankintakampanjoita ja -tapahtumia, joita ovat
luvalliset rahankeräykset, arpajaiset, myyjäiset ja ohjelmalliset
pääsymaksulliset huvitilaisuudet

6§

Yhdistyksen jäsenet, jäsenmaksu ja jäsenhankinta
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt,
oikeuskelpoiset yhteisöt ja yritykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen
tarkoituksen, tavoitteet ja säännöt. Jäsenhankinnasta ja eri jäsenryhmiltä
perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta ja päättää vuosikokous. Yhteisöjen
ja yritysten jäsenmaksun tulee olla yksityishenkilöiden jäsenmaksua
suurempi. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Yhdistyksen korkein
tunnustus on kunniapuheenjohtaja-nimike. Yhdistyksen kokous voi
hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen jäsenen,
joka on toiminut pitkään ja erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana. Kunniajäseneksi voidaan samalla menettelyllä kutsua
yksityinen henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen
tarkoitusta, tavoitteita ja toimintaa. Kunniajäsenten määrää ei ole rajoitettu
ja kunniajäseneksi voidaan kutsua myös jäsenkunnan ulkopuolella oleva
henkilö. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7§

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 jäsenmaksun 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 mainitun jäsenyyden ehtoja.

8§

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus
valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 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.

9§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10 §

Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.

11 §

Yhdistyksen neuvottelukunta
Yhdistyksen neuvottelukunta on elin, joka toimii hallituksen apuna
päätöksiä valmisteltaessa. Hallitus voi mm. pyytää siltä lausuntoja ja se voi
tehdä esityksiä hallitukselle. Neuvottelukuntaan voi kuulua enintään
viisitoista (15) henkilöjäsentä, jotka hallitus kutsuu Hiitolanjokeen liittyvistä
eri sidosryhmistä ja asiantuntijoista. Neuvottelukunnan toimikausi on sama
kuin hallituksen. Yhdistyksen neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran
(1) vuodessa. Yhdistyksen hallitus voi kuitenkin harkintaansa käyttäen
kutsua neuvottelukunnan koolle myös useammin. Neuvottelukunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin, jotka välittävät
neuvottelukunnan ja hallituksen yhteydenpitoa. Neuvottelukunnan jäsenillä
on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

12 §

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
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.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen ylimääräisen
kokouksen päätöksiin pätee edellä vuosikokouksesta sanottu.

13 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ja
neuvottelukunnan jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla kutsuttavan
ilmoituksen mukaisesti.

14 §

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
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 tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksut
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
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.

15 §

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 ja tavoitteiden
edistämiseen purkamiskokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

