SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Puutarhataiteen seura - Samfundet för trädgårdskonst.
Kotipaikka Helsinki. Toiminta-alueena koko maa.
2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tavoitteena on puutarhataiteen tukeminen ja edistäminen sekä suomalaisen
puutarhakulttuuriperinnön vaaliminen.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1.
Ajamalla Suomen historiallisten puutarhojen ja niihin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämistä
kansainvälisesti hyväksyttyjen suojeluperiaatteiden mukaisesti.
2.
Edistämällä puutarhataiteeseen liittyvää tutkimusta ja arkistointia sekä järjestämällä tiedotus-,
näyttely-, julkaisu-, opetus- ja seminaaritoimintaa.
3.
Seuraamalla puutarhataiteen ja puutarhakulttuuriperinnön ajankohtaista kehitystä, laatimalla
niitä koskevia aloitteita ja kannanottoja sekä käymällä keskusteluja.
4.
Ylläpitämällä ja edistämällä toiminta-alansa kansallisia ja kansainvälisiä suhteita.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
1.
Voi hankkia varoja lahjoitusten, testamenttien, rahankeräysten, arpajaisten sekä juhlien ja
tapahtumien avulla sekä hakea tarvittaessa avustusta valtiolta ja kunnilta sekä muilta yhteisöiltä ja
yksityisiltä henkilöiltä.
2.
Voi hankkia ja omistaa arvopapereita, irtaimistoa ja kiinteistöjä sekä järjestää maksullisia
kursseja

3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka
hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja toimimaan yhdistyksen
tavoitteiden toteuttamiseksi.

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 kahdelta vuodelta jäsenmaksunsa
maksamatta tai on 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. JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. HALLITUS
Toimeenpanevana elimenä yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi (2) vuotta. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi
(2) vuotta siten, että jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset
valitaan arpomalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä nimeää tarvitsemansa toimikunnat.
Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen kuin hänen toimiaikansa on päättynyt, hänen
tilalleen voidaan valita jäsen yhdistyksen kokouksessa jäljellä olevaksi toimiajaksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta 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.
7. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen päätösten toimeenpaneminen sekä muutoinkin yhdistyksen
toiminnan järjestäminen yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. Hallitus vahvistaa alaistensa
toimikuntien ja paikallisosastojen johtosäännön. Hallitus voi yhdistyksen talousarvion puitteissa
palkata yhdistykselle tarpeellisia toimihenkilöitä.
8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa
henkilön yhdistyksen nimenkirjoittamiseen yksin tai toisen nimenkirjoittamiseen oikeutetun kanssa.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen
toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.
10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään maaliskuussa, ja syyskokous,
joka pidetään marraskuussa. Lisäksi yhdistys kokoontuu tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
2.
Tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Edellä mainittuja asioita käsiteltäessä johtaa puhetta kokouksen siihen valitsema yhdistyksen
jäsen, joka ei kuulu yhdistyksen hallitukseen.
3.
Muut kevätkokoukselle vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen kirjallisena jätetyt esitykset.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä sen yhteydessä
jäsenmaksujen määrääminen, samoin kuin yhdistyksen luottamushenkilöille suoritettavien
palkkioiden määrääminen.
2.
Puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi.
3.
Hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle.
4.
Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali.
5.
Muut syyskokoukselle vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen kirjallisena jätetyt esitykset.
Ennen vaalitoimitusta on jokainen yhdistyksen kokouksessa läsnäoleva jäsen oikeutettu
asettamaan ehdokkaita kysymyksessä oleviin luottamustoimiin. Kokouksen pöytäkirjan tarkastaa
kaksi siihen valittua kokouksessa läsnä ollutta jäsentä.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta.
11. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.
12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouksista toisen on oltava yhdistyksen varsinainen kokous eikä kokouksia saa pitää yhtä (1)
kuukautta lyhyemmällä väliajalla. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

