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Rekisterinumero: '100.569

OTE YHDISTYSREKISTERISTA

Ote annettu: '19.05.2015

NIMI
Kirkkonummen Kala- ja Metsdmiehet ry

KOTIPAIKKA
Kirkkonummi

OSOITE
Nikki Mikko Olli

Morsfiirdintie 56 B

02420 Jorvas

REKISTERINUMERO
100.569

MERKITTY REKISTERIIN

06.03.1969
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PtItttrn ntgFmiliulrus
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NIMIHISTORIA

02.04.1997 -

Kirkkonummen Kala- ja Metsdmiehet ry
27.07.197 1 -  01.04.1 997

Kirkkonummen Kala- ja Metsdmiehet - Kyrksldtts Fiskare och Jdgare ry
06.03.1 969 - 26.07 .197 1

Kirkkonummen Kala- ja Metsiimiehet ry

HENKILOTIEDOT
Lestinen ErkkiJuhani, Norrbontie 36, 02400 Kirkkonummi

Nikki Mikko Olli, Morsfliirdintie 56 8,02420 Jorvas

Sailo OutiAnneli, Knapantie '19, 10160 Degerby

Nimenkirjoittajien osoitetiedot on tulosteftu vdiestotietojdrrjestelmtistZi.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijiirjestelm€istii. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperiiinen ilman

allekirjoitusta.
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Rekisterinumero: 100.569

YHDISWKSEN SAANNOT

Nimi:

Kotipaikka:
Osoite:

Rekisterinumero:
Merkitty rekisteriin:

Jdljenn6s annettu:

Kirkkonummen Kala- ja Metsdimiehet ry
Kirkkonummi
Nikki Mikko Olli
Morstjdirdintie 56 B

02420 Jorvas
100.569

06.03.1969
19.05.2015

1S
Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen Kala- ja Metsdmiehet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

2S
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on koota kalastusta ja kalastuksenhoitoa, metstistystii ja

riistanhoitoa sekdi niiihin liittyviiti luonnonsuojelua harrastavia ertimiehiii ja -naisia yhteiseen
yhdistykseen.

Toi mi nta-ajatu ksensa toteuttamiseksi voi yhdistys:

.1. edisHeij'riiisiyleiOe*r metsdlstys- ja kalastusolojen aikaansaamista harjoittamalla ja
" ohjaamalb tuoitavaa ka'tavesien- ja riistanhoitotoimintaa, minkd toteuttamiseksi yhdistys

han kkii nimiinsd sopivia kalavesiii ja metsdstysal ueita,

- 2 velottaa'*ta$g.." je'iii.!'tag.l€lik lf4toint in sallimissa rajoissa sekd huolehtii,toa ja iiistaa kannan krrlloinkin sallimissa rajoissa sekd huolehtii

hoitusaikoien ja -alueitten a ikaansaamisesta,. talil:: ::,- .r. :-rq,!yv:.r,,e:y.,!r1:;y,rfyt.,y:r:

"tt 
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3. idriestdd kalastus- ia metsdstvskulttut

ia."nitteen ia muill
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lftrxtri d kohottamiseksi valistus- ja neuvontatilaisuuksia
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5. kehitttiti jdsentensdi kalastustaitoa jtirjestiimiilld tdimein alan kilpailu- ja

h a rj oittel utoi m i ntaa,

6. edistiiii yhteistoimintaa kunnan viranomaisten kanssa, varsinkin asioissa, jotka edesauttavat
pai kkakunnan vdeston vapaa-ajan viettoa,

7. yl I aipitiiii pienvenesatamaa ja vuokrata venepai kkoja jdiseni I leen.

3S
Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee sekd suullista ettii kirjallista

valistustyotii sanomalehdissti, erikoisjulkaisuissa, esitelmilld ja kokouksissa. Jdrjestdii

kalastus- ja metsdistysretkiii sekd retkidi, joiden tarkoituksena on kalavesien- ja riistanhoidon

suorittaminen.

4S
Yhdistyksen j€iseniksi voivat paiiistzi ne hyviimaineiset suomenkansalaiset, jotka ovat jiittiineet

jdsenhakemuksen hallitukselle ja joita yksi (1) yhdistyksen jtisen suosittelee. Hallituksen

kokouksessa on oltava vaihintaiain kaksi kolmasosaa (2/3) liisnii olevista hyviiksymisen kannalla.

Jiiseneksi pyrkivdn on hyvdksyttiivii yhdistyksen saannot ja lupauduttava toimimaan yhdistyksen

tarkoitusperien mukaisesti sekii maksamaan liittymis- ja vuosimaksut, joiden suuruuden mtiiiriiii

vuosikokous.

Kunniajtiseniksi voidaan yhdistyksen kokouksessa valita ne hyvdimaineiset henkilot, jotka ovat

erittiiin ansioituneesti toimineet yhdistyksen hyviiksi tai maamme riistanhoidon tai kalatalouden

edisttimiseksi ja joita hallitus yhdistyksen kokoukselle ehdottaa.

Hallitus voi nimitttiii maiiiriiiimtikseen ajaksi vapaajiiseniksi ne hyvdimaineiset henkilot, jotka ovat

erittdiin ansioituneesti toimineet yhdistyksen hyvdiksi tai toiminnan tukemiseksi ja joita
'hallitukselle perystellusti esitetddn ja mikiili hallituksen kokouksessa vEihintdiiin kaksi

, 
' kolmasosaa (213) liisna oleyrsla jiisenistti on nimittaimisen kannalla.

5S

, Jdsenten velvollisuutena on osallistua kalavesien- ja riistanhoitotoimintaa sekii ilmoittaa

hallituksellb kaikki havaitsemansa riista- ja kalakannalle haitalliset tai myonteiset seikat

sekdi noudattaa hyviii eriimiestaitoja. ,

6S
Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa'lainmukaisena hallitus, joka valitaan

i vuosikokouksessa. Puheenjohtajan lisiiksi hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista ja kaksi

, (2) varajasentai'. Hallitus'valitsee kesf<uudOstaan varapuheenjohtajan, sihteerin,

ra hastonhoitajan sekdi jaostojen pu heenjohtajat.
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Hallituksen jdsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, ettdi vuosittain puolet

jdsenistti on erovuorossa. Hallituksen tultua ensimmdisen kerran valituksi mdidiriitiitin ensimmdisen

vuoden erojtirjestys arvalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallitus on ptiiitdsvaltainen, kun puheenjohtajan taivarapuheenjohtajan listiksi kokouksessa on

liisnd nelj-i (4) jiisentii. Aanten mennessd tasan puheenjohtajan ddini ratkaisee, paitsi vaaleissa

arpa.

7S
Yhdistyksen nimenkirjoitus oikeus on puheenjohtajalla, sihteerilld ja rahastonhoitajalla.

Nimenkirjoitukseen vaaditaan kaksi edelld mainituista yhdessd.

8S
Yhdistyksen tilikausi alkaa marraskuun ensimmdinen ptiivii ja piiiittyy lokakuun 31 piiivii. Tilit on

toimitettava toiminnantarkastajille kunkin vuoden joulukuun 31 ptiiviiiin mennessd.

Toiminnantarkastajien on palautettava til it lausuntoineen hallitukselle viimeisttidn viikkoa

ennen vuosikokousta.

es
Yhdistyksen vuosikokous pidettidin helmikuussa ja siinii ktisitelldidin seuraavat asiat.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

2. todetaan kokous laill iseksi ja piidtosvaltaiseksi,

3. esitysl istan hyv-iksym inen kokouksen tyojtirjestykseksi,

4. valitaan kaksi (2) poyttikirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat iiiintenlaskijoina,

5. esitettidn toi m i ntakertomu kset ku I u neelta kaudelta,

6. esitettitin til ikertomus ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta kaudelta,

7. ptiiitetiiiin,tilinpiiiitoksen hyviiksymisestii ja piiiitetiidn tili- ja vastuuvapauden myontdmisestd

hallitukselle,

, S.,hyvtikgytiizin 1o.! mi iitasuunn itelma seu raavalle kaudel le,
' 9. miiiiriitiirin yhdistyksen liittymis-'ja jdsenmaksujen suuruus sekti maksuaika,

10. hyviiksytddn seuraavan kauden tulo- ja menoarvio,

1 1. valitaan yhdistyksen/hallituksen puheenjohtaja,
' 12. valitaan kahdeksan (8)jiisenta ja kaksi (2) varajiisentdi hallitukseen, jotka toimivat kaksi

(2) kautta ja joista vuosittain neljii (4) ovat erovuorossa,
'13. valitaan kaksi {2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa,

14. valitaan satama-, saari-, metsdstys- ja kalastusjaosto ja niille puheenjohtajat,
' l 5. valitaan edustajat piirinkokouksiin sekd heiddn varajdsenensS,
'16. ktisitelli iein muut esille tulevat asiat
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10s
Mikiili yhdistyksen jdsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen kiisiteltdvdksi,

on hdnen ilmoitettava siitti kirjallisesti hallitukselle viimeistddin kaksi (2) kuukautta ennen

vuosikokousta.

1 1 S
Yhdistys kutsutaan kokoon vdihintiiiin kahdeksan (8) vuorokautta ennen kokousta jtisenkirjeelld tai

siihkdpostilla. Kokoonkutsujana on yhdistyksen hallitus.

1 2 5

Yhdistyksestd eroaminen on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa merkittiivtiksi sen

pdytiikirjaan. Eronneella tai erotetulla jdsenelldi ei ole mitddin oikeutta yhdistyksen

omaisuuteen tai yhdistyksen hallussa oleviin maa- tai vesialueisiin. Velvollisuutenaan hoitaa

eriiiintyneet tai mtiiirdltyksi sidotut maksut sekti viedii irtaimistonsa pois yhdistyksen

hallinnoimalta alueelta.

135
Mikeili yhdistyksen jdisen, entinen jiisen tai perikunta, ei hallituksen kirjallisesta

kehotuksesta huolimatta vie venettddn, telakointivarusteitaan tai muuta irtaimistoaan pois

yhdistyksen hallinnoimalta alueelta, on yhdistykselldi oikeus ottaa edelldi mainitut asiat

omistukseensa sekdi tarvittaessa hiivittiiti ne edellisen omistajan kustannuksella.

1 4 5
Mikiili jiisen jtittairi jrisenmaksun tai muun ntiihin s€iiintoihin tai yhdistyksen kokouksen pddtokseen

perustuvan maksun mddrdajassa suorittamatta, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hdnet

yhdistyksestdi.

JAien voidaan yhdistyksen/ hallituksen kokouksessa erottaa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) lasne

,,,,," .r,. " ,gieVista jdsenistti on erottamisen kannalla;

. ,  , : i ' , r ,  
t  

,  
.  

. .  " ' . .  
' l t , ' . . . : r : . , : l

r' ' ',. 
, 

' 
1.: mikeili jdisen on rikkonut vomassq olelaa kalastus- tai metsdstyslainsddiddntoii

',,'',,.' ,: 2: tahallisesti rikkoo ytrdistykse[ sdiintojti
,1 ,,, ," 3, kieltiiytyy noudattamasta yhdistyksen tai sen hallituksen ohjeita, jotka perustuvat

yhdistyksen piititOksiin
: :

erdimiestapoja.

Hallitus kutsuu postitse kirjatulla kirjeeflii saantotodistuksin, kohtien 1-4 perusteella

erotettavan jaisenen, asiaa kdsitteletr.drirn kokoukseen antamaan selityksensii asiasta. Ellei

henkilO saavu paikalle voidaan asia,,ratkaista poissaolosta huol imatta.
'  

' " t  

"
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155
Yhdistys on suomenkielinen.

165
Yhdistyksellii on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
kiinteistdjii ja maa-alueita sekd jiirjestiiti maksullisia tilaisuuksia asianmukaisin luvin
yhdistyksen varojen kartuttamiseksi.

175
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan yhdistyksellii silloin olevat varat, sen jiilkeen kun pesti on
selvitetty, ktiytett€iviiksi paikkakunnalla tehttiviin kalavesien- ja riistanhoitotoiminnan hyviiksi
tai luovutettava u udelle vastaavalle rekisteroidylle yhdistykselle.

18S
Niissii asioissa, joista niiiss€i siidinndissii ei ole mdiiiriiystZi, noudatetaan yhdistyslakia.

Tiedot on tulosteftu koneellisesti yhdistysrekisterijdirjestelmdist€i. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulosteftuna asiakirja on alkupertiinen ilman
allekirjoitusta.
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