LIITE 1: Yhdistyksen säännöt
Suomen permakulttuuriyhdistys ry
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen permakulttuuriyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. Yhdistyksen tarkoitus
2.1 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on
Edistää ja tukea kestävää elämäntapaa ja -yhteiskuntaa pohjautuen permakulttuurifilosofiaan ja
-etiikkaan, jotka koostuvat kolmesta osa-alueesta:
•
•
•

huolenpito maapallosta – pidetään huolta maasta, metsästä, vedestä, ilmasta ja elollisista
olennoista
huolenpito ihmisistä – pidetään huolta itsestä, läheisistä ja yhteisöistä paikallisesti ja
globaalisti
reilu jako – kulutuksen järkevä tasapainottaminen suhteessa tuotantoon ja resursseihin sekä
ylijäämän palauttaminen kiertoon.

2) Soveltaa ja kehittää permakulttuuria Suomen olosuhteisiin.
3) Tarjota tukea ja kontakteja permakulttuurihankkeille kaupungeissa ja maaseudulla.
4) Toimia virallisena tahona permakulttuuriin liittyvässä pohjoismaisessa ja muussa
kansainvälisessä yhteistyössä.
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
2.2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•
•
•
•
•
•
•

harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja tiedonkeruuta.
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.
järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, kulttuuri- ja muita tapahtumia.
tukee käytännön hankkeiden järjestelyissä.
osallistuu aihepiiristä käytäviin julkisiin keskusteluihin ja muuhun yhdistyksen tarkoitusta
edistävään toimintaan.
toimii yhteistyössä muiden yhteisöjen, järjestöjen, liikkeiden, yritysten, viranomaisten tai
ihmisten kanssa, jotka toimivat samankaltaisten päämäärien hyväksi.
yhdistää permakulttuurisuunnittelun ja toteutuksen tarvitsijoita ja tekijöitä.

2.3 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
•
•
•

järjestää asianmukaisella luvalla myyjäisiä, rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia
yleisötilaisuuksia
ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja
harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

•
•

harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen
omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja sitoutuu sen toimintaperiaatteisiin. Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä 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.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai 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. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-13
varsinaista jäsentä sekä enintään 12 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille / tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahden
viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammikesäkuussa ja syyskokous heinä-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
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. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokousten päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Paikalla oleva jäsen voi äänestää yhden poissaolevan
jäsenen puolesta kirjallisella luvalla etukäteen ilmoitetusta aiheesta.
10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköisellä viestillä.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa 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 esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa 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 esityslista

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma
6. vahvistetaan tulo- ja menoarvio
7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle
9. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen 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
käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

