Säännöt
1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Botanian ystävät ry (Friends of Botania), ja sen kotipaikka on Joensuu.
2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoitus on Botanian – Joensuun kasvitieteellisen puutarhan ja trooppisen perhospuutarhan –
toiminnan ylläpitäminen ja tukeminen, tunnetuksi tekeminen ja edistäminen. Samaten yhdistyksen tarkoitus on
edistää puutarhakulttuuria ja luonnon monimuotoisuutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja koulutustyötä sekä järjestää teema-, toiminta-,
valistus-, huvi- ja kulttuuritilaisuuksia yhteistyössä Botanian kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan
asianmukaisen luvan.
Botanian kasvikokoelmien osalta yhdistys sitoutuu noudattamaan Botanian BGCI- (Botanic Gardens
Conservation International) ja IPEN- (International Plant Exchange Network) -jäsenyyksien kautta lankeavia
kansainvälisiä sopimuksia kuten BGCI:n Code of Conduct, CBD (Convention on Biological Diversity) ja
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Yhdistys valvoo,
että sopimusten alaisia kokoelmia käytetään vain tutkimus-, opetus-, valistus- ja suojelutarkoituksiin, ja että
kasveja ei myydä eikä luovuteta myytäväksi.
3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksellä voi olla henkilö-, yhteisö- ja kannatusjäseniä, joilla on erisuuruiset jäsenmaksut.
Henkilöjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Vain henkilöjäsenet ovat oikeutettuja käyttämään päätösvaltaa
yhdistyksessä.
Yhteisöjäseniksi voidaan hyväksyä saman alan tai aatteellisesti samanhenkisiä rekisteröityjä yhdistyksiä.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksellä voi olla myös jäsenmaksusta vapautettuja kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksesta kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen
toimintaa.
4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Vastaavasti hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta aiemmin
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt hoitamatta yhdistyksen säännöissä määrätyt velvoitteet, joihin
jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Hallitus voi myös erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on

menettelyllään joko yhdistyksessä tai sen ulkopuolella merkittävästi vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. JÄSENMAKSU
Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen
syyskokous. Vain henkilöjäsenet ovat oikeutettuja vuosittain erikseen vahvistettaviin jäsenetuihin.
6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja sekä kolme muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
lukien on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja kaksi yhdessä. Hallitus voi myös antaa jollekulle toimi- tai luottamushenkilölle oikeuden
kirjoittaa yhdistyksen nimi.
8. TOIMINNAN- TAI TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksellä on syyskokouksen kalenterivuodeksi valitsemat yksi tai kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja
yksi varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kolmea viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
10. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta joko
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä
päivänä maalis–huhtikuussa, ja syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä syys–marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta,
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen esittämisestä on esitetty hallitukselle tai
jollekin sen jäsenistä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni.
Kunniajäsenillä on äänioikeus. Kannatus- ja yhteisöjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätä, se mielipide, joka on saanut
yksinkertaisen äänten enemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
12. KEVÄTKOKOUS
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 työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/-tarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13. SYYSKOKOUS
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 työjärjestys;
5. vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet seuraavalle
kalenterivuodelle;

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
14. 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 yhdistyksen varat käytetään Botanian toiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavalla.

