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Yhdistyksen nimi on Virtavesien hoitoyhdistys ja
sen kotipaikka ~n Espoon kaupunki.

. .

Yhdistyksen tarkoi~uksena on suojella ja tarpeen
mukaan kunnostaa vaeltavien ja paikallisten
virtakutuisten lohikalojen mahdollisina
poikastuo~anto-ja elinalueina toimivia pienvesia.
Yhdistys pyrkii toiminnallaan erityisesti
turvaamaan alkuperaisten luonnontilaisten
lohikalakantojan sailymiserija vahvistumisen.
Yhdistys voi kohdistaa toimintaansa my6s muihin
virtaavan veden vesist6jen osiin edella mainitun
tavoitteen saavuttamiseksi. Yhdistyksen
paaasiallinen toimialue on Uudenmaanlaani.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. tekemalla yhdistyksen toimialaan kuuluvaa
valistustyota pitamalla yhteytta yhdistyksen
toimintaan liittyviin viranomaisiin ja muihin
yhdistyksiin ja maanomistajiin seka.harjoittamalla
julkaisutoimintaa, jarjestamalla keskustelu-,
neuvonta- ja koulutustilaisuuksia seka kurssejai

2. ryhtym~ll~ tarpe7n.~a~~iessamaan~~istajan
lupaar. t3.~ v~ran-;:)maJ.slupJ.~n perust~v~J.r;

konkreettisiin kunnostustoimenpiteisiin
pienvesissa..

Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistoja tai
erityisia oikeuksia seka ottaa vastaan lahjoituksia
ja apurahoja seka jarjestaa asianmukaisella luvalla
rahankerayksia ja arpajaisia toimintansa
tukemiseksi.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan paaasiassa
jasenilta perittavilla liittymis- ja
jasenmaksuilla. Yhdistys maaraa liittymis- ja
jasenmaksun suuruuden vuosittain syyskokouksessaan.

Yhdistyksella on hallitus, johon kuuluu vahintaan
kolme ja enintaan viisi jasenta.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja-
rahastonhoitajan.

Hallituksen toimikausi paattyy ensimmaisen vaalia
seuraavan vuosikokouksen paattyessa.

Yhdistyksella on yksi tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi
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paattyy ensimmai~en vaalia seuraavan vuosikokouksen
paattyessa.

... ..'f ,- .

YQdistyksen tilikausi on kalenterivuQsi.
Tilinpaatos on viimeistaanhelmikuun 15. paivana

" toimitett~va yhdistyksen"tilintarkastajille,joiden
tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa
hallitukselle viimeistaanmaaliskuun 1. paivana.

Yhdistyksen nimen allekirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin seka se
tai ne henkilot, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

Yhdistys kokoontuu hallituksen maaramana paivana
vuosikokoukseen maalis-huhtikuun aikana ja
syyskokoukseen loka-marraskuunaikana.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin toimitetaan
kirjallisesti viimeistaan kaksi viikkoa ennen
kokousta yhdistyksen tiedossa oleville jasenille
naiden yhdistykselle ilmoittamiin osoitteisiin tai
kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen hallituksen
paattamassa yhdistyksen paaasiallisella
toimialueella ilmestyvassa sanomalehdessa
viimeistaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

vuosikokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:

tilinpaatos, joka kasittaa tuloslaskelman, taseen
ja toimintakertomuksen seka
tilintarkastuskertomus;

tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen;

vastuuvapaudesta paattaminen hallituksen
jasenille ja puheenjohtajalle;

vahvistetaan talousarvio;

maarataan hallituksen jasenten, puheenjohtajan ja
tilintarkastajien palkkiot;

maaratataan hallituksen jasenten lukumaara;

valitaan hallituksen jasenet ja puheenjohtaja;

valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

muut mahdolliset asiat.
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Syyskokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:

hallituksen esittama toimintasuunnitelma
seuraavalle vuodelle:

_oliittymis- ja jasenmaksun suuruuden maaraaminen
seuraavalle vuodelle: °

muut mahdolliset asiat.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat kaytetaan
yhdistyksen kokouksen paattamalla tavalla
pienvesien kalataloudellista kunnostusta edistavaan
tarkoitukseen.


