Varsinais-Suomen Ympäristöosaamisen yhdistys ry:n säännöt (12.5.2016)
1§
Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Ympäristöosaamisen yhdistys ry,
ruotsiksi Föreningen för Miljökunskap i Egentliga-Finland ry
Varsinais-Suomen ympäristöosaamisen yhdistys ry:n englanninkielinen nimi
on Green KnowHow Turku.

2§
Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

3§
Kaksikielisyys

Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen.

4§
Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) kehittää Varsinais-Suomen ympäristöosaamista ja edesauttaa sen tunnetuksi tulemista Suomessa, EU-maissa ja muualla maailmassa sekä;
2) kehittää Varsinais-Suomessa ja muualla maailmassa toimivien oikeushenkilöiden yhteistyötä ympäristöalalla
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) Toimii keskustelufoorumina ympäristöä koskevista kysymyksistä;
2) Toimii informaatiokanavana ympäristöalan osaajien välillä ja edistää yritystoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen kohdentumista toisiaan hyödyttäväksi kokonaisuudeksi;
3) pitää erilaisia rekistereitä ja tietokantoja jäseninään olevista ympäristöosaajista ja ympäristösektorin tietotaidosta ja niiden kehityksestä eli toimii
ns. ympäristöasioiden tietopankkina;
4) järjestää ulkomaalaisille vieraille tutustumiskäyntejä suomalaisiin ympäristöosaamisalan yrityksiin;
5) luo yhteyksiä kansainvälisiin ympäristöalan verkostoihin;
6) jakaa tunnustuspalkintoja ansioituneille alaa edistäneille oikeushenkilöille
ja ihmisille sekä;
7) omistaa aatteellista toimintaansa tukevien ja sitä palvelevien elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten osakkeita ja osuuksia;
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1) harjoittaa alansa koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä;
2) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan
arpajaisia ja rahankeräyksiä.
5§
Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen julkis- tai
yksityisoikeudellinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Hallitus voi kutsua jäseneksi lisäksi luonnollisia henkilöitä, jotka hyväksyvät
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
6§
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 velvoitteet,
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.
7§
Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous tai vuosikokouksen valtuutuksen perusteella hallitus. Henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille määritellään omat jäsenmaksut.
8§
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6-9 varsinaista sekä 3-5 varajäsentä.
Hallituksen jäsenet tulee valita mahdollisimman tasapuolisesti elinkeinoelämän, julkisen hallinnon ja tiedeyhteisöjen piiristä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa lisäksi yhdistyksen toimintaa palvelevia neuvottelukuntia,
johon voi kuulua koti- ja ulkomaanmaalaisia ympäristöalan asiantuntijoita ja
osaajia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide,
jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaalit tasaäänitilanteessa ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksia voidaan järjestää fyysisten kokousten lisäksi etäkokouksina sekä kokouksiin voidaan ottaa osaa myös etäyhteydellä. Lisäksi hallituksen kokousmuotona voidaan pitää sähköpostikokousta, jossa hallituksen
jäsenet kertovat mielipiteensä määräaikaan mennessä.
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen valitsema yhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja sekä toiminnanjohtaja kukin yksin.

Hallitus voi antaa jäsenelleen sekä muulle henkilölle henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen.
10§
Toiminnantarkastajat
Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö.
11§
Tilikausi ja tilintarkistus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
12§
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun menneessä.
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. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa. Vaaleissa valituksi tulevat kuitenkin eniten ääniä saaneet ja
tasaäänitilanteissa vaalit ratkaisee arpa.
13§
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostiviestillä tai vastaavalla vakiintuneella yhteydenpitovälineellä.
14§
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa 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. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
15§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
sekä muutoksen pääasiallinen sisältö sekä yhdistyksen purkamisesta sekä
syy purkamiseen.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

