Voimassa olevat säännöt (6.9.2021)

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry
SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi. Yhdistyksen kotipaikka on
Helsingin kaupunki. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Jäljempänä
yhdistyksestä käytetään nimitystä keskusjärjestö.
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Keskusjärjestön tarkoitus on edistää ja kehittää lasten, nuorten ja aikuisten
ympäristökasvatusta sekä olla ympäristökasvatuksen parissa toimivien henkilöiden ja
yhteisöjen yhdysside.
Tätä tarkoitusta palvellen keskusjärjestö
• kehittää ympäristökasvatuksen menetelmiä ja sisältöjä
• kehittää ja toteuttaa ympäristökasvatuskoulutusta
• harjoittaa ympäristökasvatusta palvelevaa tiedotus ja julkaisutoimintaa
• kiinnittää aloitteiden, ehdotusten ja lausuntojen muodossa huomiota
ympäristökasvatuksen kannalta tärkeisiin kysymyksiin
• pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla tarkoituksensa toteuttamiseen.
Keskusjärjestö voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja
toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä hallita ja omistaa toimintansa
kannalta tarpeellisia kiinteistöjä, yrityksiä ja säätiöitä.
3 § Jäsenet
Keskusjärjestössä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi
voi liittyä jokainen, joka hyväksyy keskusjärjestön tarkoituksen ja säännöt.
Varsinaisena jäsenenä voivat olla yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja
rekisteröidyt yhdistykset. Kullakin yhteisöllä on vain yksi virallinen edustaja.
Kannattajajäsenenä voivat olla yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt,
jotka haluavat tukea keskusjärjestön tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenellä ei
ole äänioikeutta keskusjärjestössä.
Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain keskusjärjestölle syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun ja kannattajajäsen vuosimaksun. Maksu voi olla erisuuruinen eri
jäsenryhmille. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta
keskusjärjestön hallitus.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota keskusjärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
keskusjärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai keskusjärjestön kokouksen
pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
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velvoitukset, joihin hän on keskusjärjestöön liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään keskusjärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
keskusjärjestöä tai ei enää täytä laissa taikka keskusjärjestön säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
5 § Hallitus
Keskusjärjestössä asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan edellä 3 §:ssä
tarkoitetuista varsinaisista jäsenistä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–10
varsinaista ja 0–4 varajäsentä. Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja
sekä muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Jäsenistä on puolet tai lähinnä puolet vuosittain erovuorossa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
½ hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee eniten ääniä saanut
ehdotus. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
henkilövaaleissa arpa.
6 § Nimen kirjoittaminen
Keskusjärjestön
nimen
kirjoittavat
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja
tai
toiminnanjohtaja. Hallitus voi määrätä keskusjärjestön toimihenkilön yksin
kirjoittamaan keskusjärjestön nimen.
7 § Tilit ja tilintarkastus
Keskusjärjestön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille
kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien on
annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta. Keskusjärjestön tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien toimikausi on
syyskokousten välinen aika.
8 § Kokousten koollekutsuminen
Keskusjärjestön kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla niistä sekä käsiteltäväksi
tulevista asioista vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle osoitetulla
kirjeellä tai sähköpostin välityksellä.
9 § Kokoukset
Keskusjärjestön kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
helmi-maaliskuussa. Keskusjärjestön syyskokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä loka-marraskuussa.
Keskusjärjestön kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun keskusjärjestön kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kymmenesosa (1/10) keskusjärjestön
jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

Kullakin varsinaisella jäsenellä on keskusjärjestön kokouksissa yksi ääni.
Keskusjärjestöön työsuhteessa oleva jäsen ei saa yhdistyksen kokouksissa äänestää
eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta
tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun
kanssa. Keskusjärjestön kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni.
Kevätkokous
Keskusjärjestön kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. esityslistan hyväksyminen;
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien
lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksen (jos vähintään ½
kokousedustajista niin vaatii) kiireelliseksi toteamat asiat;
9. kokouksen päättäminen
Syyskokous
Keskusjärjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokous avataan;
2. esityslistan hyväksyminen;
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. päätetään jäsenmaksujen ja vuosimaksun suuruus;
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle;
7. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
sekä päätetään, kuinka monta hallituksen jäsentä valitaan erovuoroisten tilalle ja
valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
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8. valitaan 1–2 tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa ja 1–2 toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa;
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksen (jos vähintään ½
kokousedustajista niin vaatii) kiireelliseksi toteamat asiat;
10. kokouksen päättäminen
Jos keskusjärjestön jäsen haluaa saada asian keskusjärjestön kevätkokouksessa
päätettäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen aloite hallitukselle ennen tammikuun
10. päivää. Syyskokousta varten aloite on tehtävä ennen syyskuun 10. päivää.
10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätökseen, joka tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista vaaditaan keskusjärjestön
kokouksen päätös, jota on kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.
Päätökseen, joka tarkoittaa keskusjärjestön purkamista, vaaditaan keskusjärjestön
kahden kokouksen päätös, jota on kannattanut vähintään 3/4 kummassakin
kokouksessa annetuista äänistä. Nämä kokoukset voidaan pitää aikaisintaan
kuukauden väliajoin. Keskusjärjestön purkautuessa tai jos se lakkautetaan, jäljelle
jääneet varat käytetään keskusjärjestön tarkoituksen edistämiseen keskusjärjestön
viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

