Säännöt
1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Puutarhanaiset - Trädgårdskvinnorna ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen
toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys kuuluu jäsenenä Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry:hyn, jota
näissä säännöissä kutsutaan Puutarhaliitoksi.
2§
Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää puutarha-alaa ja puutarhakulttuuria sekä tukea alan
ammattilaisia ja harrastajia verkostoitumisessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää esitelmätilaisuuksia, vierailuja, retkiä ja seminaareja
- tarjoaa jäsenille verkostoitumismahdollisuuksia
- tiedottaa puutarha-alan tapahtumista ja tilaisuuksista
- osallistuu kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä
taloudellista ansiota.
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoja ja testamentteja sekä toimeenpanna juhlia ja
järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan hankittuaan.
3§
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä puutarha-alasta kiinnostuneita sekä puutarha-alalla
työskenteleviä naisia, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta.
Kannattaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä tai henkilöitä, jotka haluavat edistää ja
kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset ja kannattavat jäsenet. Jäsenyys katsotaan alkavaksi
vasta, kun jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksun maksuaika on kaksi viikkoa jäsenhakemuksen
hyväksymisestä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksissa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa.
4§
Jäsenen eroaminen ja jäsenyyden päättyminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa
jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä.
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on laiminlyönyt 12 edellisen kuukauden jäsenmaksun
maksamisen.
5§
Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaisen ja kannattavan jäsenen on maksettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden
yhdistyksen vuosikokous määrää vuodeksi kerrallaan. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä
jäsenmaksua.
6§
Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, neljä
varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi
on kaksi kalenterivuotta. Vaali on suoritettava umpilipuin, jos joku läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä niin
vaatii. Hallituksen jäsenistä kaksi ja varajäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa.
Erovuoroisuus määräytyy sen mukaan keiden kahden hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on
loppumassa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai varapuheenjohtaja sihteerin kanssa.
8§
Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille

viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
9§
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuun
kuluessa.
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 varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi
ääni. Kokoukseen saapumaan estynyt jäsen voi valtuuttaa yhden täysivaltaisen henkilön edustamaan
itseään. Yksi henkilö saa edustaa valtakirjalla enintään kahta jäsentä. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 §
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla tai sähköpostitse toimitetuilla kirjeillä sekä kutsulla yhdistyksen
kotisivulla.
11 §
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Määrätään jäsenmaksun suuruus
8. Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tarkastaja varalle
13. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian

yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme
viikkoa ennen kokousta.
14. Kokouksen päättäminen
12 §
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 siirretään varat Puutarhaliitolle, käytettäväksi sen Puutarhakulttuurirahastoon.
13 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

