
Imatran Puutarhan Ystävät ry

Säännöt
1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Imatran Puutarhan Ystävät ja sen kotipaikka
on Imatran kaupunki. Toimialueena on Imatra ympäristöineen.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Puutarhaliittoon.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen puutarhan harrastajia,
herättää ja pitää yllä innostusta puutarhan ja ympäristön hoitoon
sekä palstaviljelyyn ja edistää ja laajentaa puutarhatuotteiden
käyttöä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää teemailtoja,
luentoja, retkiä ja matkoja, neuvontaa ja opastusta sekä tapahtumia
ja tempauksia ja on yhteistoiminnassa muiden yhdistysten kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi perustaa rahastoja, ottaa
vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä testamentteja, omistaa
kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä tarvittavan luvan saatuaan
toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia sekä järjestää
välitystoimintaa.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen puutarhan hoidosta ja
yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut henkilö
maksamalla jäsenmaksun.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä.
Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä maksa niitä
kehotuksesta huolimatta, hallitus katsoo hänen eronneen
yhdistyksestä.
Jäsen voi erottamisestaan valittaa yhdistyksen kokoukselle.

4. Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun.
Jäsenmaksu on maksettava kunkin vuoden huhtikuun loppuun
mennessä. Pankkikuitti vastaa jäsenmaksua.



5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous
valitsee vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 varsinaista ja 4
varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa
sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko
hallituksen jäsenistä tai sen ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on
paikalla.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksissa on jaostojen jäsenillä puhevalta.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

7. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa
ennen kevätkokousta.

8. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on
ilmoitettava viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan paikallislehden seurapalstalla
tai tarpeen mukaan lisäksi hallituksen erikseen päättämällä tavalla.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen päättämänä päivänä
helmikuussa ja syyskokous marraskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto



6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
8. Käsitellään muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää hallituksen
päätöksellä tai kun vähintään 10 yhdistyksen jäsentä niin haluaa.
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