Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry
SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Haavi - Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Ry ja sen kotipaikka on
Turun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Varsinais-Suomen. Yhdistys kuuluu Suomen
Ympäristökasvatuksen Seura ry:een sen jäsenyhdistyksenä. Jäljempänä Suomen Ympäristökasvatuksen Seurasta käytetään nimitystä keskusjärjestö.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikallista lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatustoimintaa, antaa tukea aatteellisesti ja toiminnallisesti ympäristökasvatukseen sekä lisätä ympäristökasvattajien välistä yhteistyötä ja keskustelua. Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä lasten ja
nuorten ympäristötietämystä Varsinais-Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- kehittää ja koordinoi paikallista ympäristökasvatusverkostoa
- järjestää ympäristökasvatuskoulutuksia
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää ympäristökasvattajille jäseniltoja ja tapahtumia
- kehittää ja ylläpitää ympäristökasvatuksen keinoja ja menetelmiä
- tekee yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevia aloitteita, esityksiä ja suunnitelmia sekä osaltaan
toteuttaa niitä
- pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla tarkoituksensa toteuttamiseen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuina, apurahoina ja
toiminta-avustuksilla sekä järjestämällä myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös
vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
3 § Jäsenet
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa toimia paikallisen ympäristökasvatuksen edistämisen hyväksi. Varsinaisena jäsenenä voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.
Kannatusjäsenenä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat tukea yhdistystä tai sen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksessä.
Varsinaisen jäsenen on maksettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä vuosittainen jäsenmaksu ja kannatusjäsenen vuosimaksu. Maksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Jäsenet ja
kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4 § 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 jäsenmaksunsa 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 mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 5 ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan sekä muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuoroisia vuosittain puolet, ensin arvalla, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Yhdistyksen sihteerin, taloudenhoitajan, virallisen äänioikeutetun edustajan keskusjärjestön kokouksissa ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen,
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai taloudenhoitajan
kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä edellä mainittujen kanssa. Hallitus voi määrätä yhdistyksen
jonkun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
7 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
8 § Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen jäsenet on kutsuttava yhdistyksen vuosikokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai
jäsentiedotteella ja/tai ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Koollekutsumistapa valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.
9 § Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. 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.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
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.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja, jos vähintään ½ kokousedustajista niin vaatii,
kokouksen kiireelliseksi toteamat asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen ja kannatusjäsenten vuosimaksujen suuruudesta
6. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintavuodelle sekä muut hallituksen jäsenet
erovuoroisten tai eroavien hallituksen jäsenten tilalle
8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut sääntöjen 8§ mukaan julkaistaan
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja, jos vähintään ½ kokousedustajista niin vaatii,
kokouksen kiireelliseksi toteamat asiat.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen tammikuun alkua, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Syyskokousta varten aloite on tehtävä ennen syyskuun alkua.
10 § 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 edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

