Ympäristöjohtamisen yhdistyksen säännöt
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Ympäristöjohtamisen yhdistys ry,
Förening för miljöledarskap rf ja kotipaikka Helsinki.
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristöjohtamisen ja -arvioinnin kehittämistä ja lisätä alan
asiantuntijoiden välistä kokemuksen ja tiedon vaihtoa sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Yhdistys pyrkii edistämään korkeatasoisen ammattitaidon merkityksen lisääntymistä alalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta ja asiantuntijoiden
tapaamisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys edesauttaa yleisen järjestelmän luomista
ympäristöarvioijien pätevyyksien arvioimiseksi, luokittelemiseksi ja rekisteröimiseksi. Yhdistys voi
jakaa myös tunnustuspalkintoja ansioituneille alaa edistäneille yhteisöille tai henkilöille. Yhdistys
seuraa alansa kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyksiä muihin ympäristöalan
järjestöihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua sekä voi harjoittaa alaansa
liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ympäristöjohtamisesta ja -arvioinnista kiinnostunut
yksityinen henkilö. Yhdistyksellä voi olla myös kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäseniksi
voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä.
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Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen
tarkoitusta. Kunniajäsenten kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Varsinaiset jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka Ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii sääntöjen vastaisesti.
Erottamisesta voi valittaa 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus on
käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) vuoden ajan.
4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä peritään liittymismaksu yhdistykseen hyväksymisen yhteydessä.
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kannatusmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
5 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5
varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten ja
varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet tai lähinnä puolet varsinaisista ja

varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä voi olla peräkkäin
enintään kaksi kautta (neljä vuotta). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus
voi valita yhdistyksen toimihenkilöitä yhdistyksen ulkopuolelta tarpeen vaatiessa. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 (kaksi) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
6 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
7 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavineen asiakirjoineen ja hallituksen
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kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 (kaksi) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on kaksi
(2) varsinaista toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä, joiden toimikausi
päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
8 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista
(14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai
julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun
loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimusten
esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa on ainoastaan varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset
tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen
puheenjohtajan mielipide.
10 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan
kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3.
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5.
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto 6.
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, kannatus- ja

jäsenmaksun suuruus 8. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja
mahdollisten toimihenkilöidenpalkkioiden suuruudesta 9. valitaan hallituksen puheenjohtajajoka
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toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 11. käsitellään muut
kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11 § 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 ja yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa
käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.
12 § MUIDEN YHDISTYSTEN JÄSENYYS
Yhdistys voi olla jäsenenä muissa alan yhdistyksissä.
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