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Suomen Biokaasuyhdistys ry:n säännöt
Rekisteröity 1.11.2013

1§

Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Biokaasuyhdistys ry, ruotsiksi Finlands Biogasförening rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Biogas Association.

2§

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää biokaasualaan liittyvää toimintaa; tutkimusta,
tuotekehitystä, biokaasun tuotantoa, talteenottoa ja käyttöä sekä edesauttaa jäsentensä siihen
liittyvää toimintaa.

3§

Toiminta
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
1. seuraamalla biokaasualaan liittyvää kehitystä eri maissa,
2. jakamalla puolueetonta ja ajankohtaista tietoa biokaasualasta jäsenistölle ja yleisölle,
3. ylläpitämällä yhteyksiä jäsenistöön sekä sidosryhmiin ja bioenergia-alan muihin
valtakunnallisiin ja ulkomaisiin sisarjärjestöihin,
4. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä tiedotusvälineissä, järjestämällä
keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja ja näyttelyjä, osallistumalla
muiden järjestämiin tilaisuuksiin, julkaisemalla tiedotteita ja jäsenlehteä, sekä
ylläpitämällä www-sivuja,
5. osallistumalla alan säädösten ja teknologian kehittämiseen lausunto- ja työryhmätöiden
kautta.

4§

Varainhankinta
Yhdistys kerää vuosittain edellisessä syyskokouksessa päätetyn suuruista jäsenmaksua
henkilö-, opiskelija- ja yhteisöjäseniltä. Lisäksi se voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja
kilpailuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksellä on oikeus
hallita ja omistaa irtainta sekä kiinteää omaisuutta.
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5§

Jäsenyys
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt henkilöjäseninä tai opiskelijajäseninä
sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt yhteisöjäseninä.
Jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.
Päätoiminen opiskelija voidaan hyväksyä opiskelijajäseneksi, jolloin hän maksaa vuosittaisen
opiskelijajäsenmaksun, Päätoiminen opiskelija-asema on osoitettava jäseneksi liittyessä sekä
vuosittain opiskelijajäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Päätoimisen opiskelija-aseman
loppuessa jäsen siirtyy henkilöjäseneksi omalla ilmoituksella.
Vuosittain perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päätetään syyskokouksessa erikseen
henkilö-, opiskelija- ja yhteisöjäsenille.

6§

Jäseneksi hyväksyminen
Henkilö-, opiskelija- ja yhteisöjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus sen jälkeen kun henkilö,
opiskelija tai yhteisö on lähettänyt liittymishakemuksen, maksanut vuosittaisen jäsenmaksun
ja ilmoittanut osoitteensa ja yhteystietonsa. Vuosittaisiin jäsenetuihin ja jäsenyyden
perusteella saataviin alennuksiin ovat oikeutetut vuosittaisen jäsenmaksun maksaneet henkilöja yhteisöjäsenet sekä opiskelija- ja kunniajäsenet.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi vähintään kymmenen vuotta yhdistyksen toiminnassa tai
hallinnossa ansiokkaasti mukana olleen henkilön. Kunniajäsenyys myönnetään yhdistyksen
kokouksessa hallituksen esityksestä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

7§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Mikäli jäsenmaksun suorittaminen on laiminlyöty, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksen
jäsenyydestä. Jäsenyydestä voi myös erota ilmoittamalla erostaan kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä, mikäli jäsen on
toistuvasti tahallisesti aiheuttanut huomattavaa vahinkoa tai haittaa yhdistyksen toiminnalle.
Ennen erottamista hallitus varaa erotettavaksi esitetylle henkilölle mahdollisuuden antaa
kirjallisen vastineen.

8§

Hallintoelimet
Yhdistyksen päätösvalta on laillisesti kokoon kutsutulla yhdistyksen kokouksella.
Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta yhdistyskokouksen päätösten mukaisesti.

9§

Varsinaiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kaksi kertaa: kevätkokoukseen maalis- huhtikuussa ja
syyskokoukseen marras- joulukuussa. Yhdistyskokouksen koollekutsujana toimii hallitus.
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Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
jäsenistölle kirjeitse tai jäsenlehdessä sekä www-sivuilla.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on se esitettävä kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta varten 15. päivänä
tammikuuta mennessä ja syyskokousta varten 15 päivänä syyskuuta mennessä.
Jokaisella jäsenmaksun maksaneella henkilöjäsenellä, opiskelijajäsenellä ja kunniajäsenellä
on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi (1) ääni sekä lisäksi jokainen jäsen voi edustaa
valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä. Yhteisöjäsenillä on kullakin yksi (1) ääni.
Yhteisöjen edustajien tulee esittää edustamansa tahon valtuutus äänioikeuden vakuudeksi.
10 § Kevätkokousasiat
Kevätkokouksessa maalis-huhtikuussa käsitellään seuraavat asiat:
1. Suoritetaan valtakirjojen tarkastaminen.
2. Hallituksen edustaja avaa kokouksen.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
4. Valitaan kokoukselle sihteeri.
5. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.
6. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
7. Vahvistetaan äänestysluettelo.
8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
9. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
10. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus.
11. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
12. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille.
13. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät muut esitykset.
14. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle sääntöjen 9 §:n mukaisesti tekemät ehdotukset.
15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n
määräykset.
Kohdissa 13 ja 14 mainitut asiat on esitettävä yksilöidysti kokouskutsussa tai viitattava
kokouskutsussa yhdistyksen www-sivuilta löytyvään yksilöityyn esitykseen.
11 § Syyskokousasiat
Syyskokouksessa marras-joulukuussa käsitellään seuraavat asiat:
1. Suoritetaan valtakirjojen tarkastaminen.
2. Hallituksen edustaja avaa kokouksen.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
4. Valitaan kokoukselle sihteeri.
5. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.
6. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
7. Vahvistetaan äänestysluettelo.
8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
9. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
10. Käsitellään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma.
11. Vahvistetaan jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle.
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12. Vahvistetaan hallituksen palkkiot ja matkustussääntö seuraavalle kalenterivuodelle.
13. Käsitellään hallituksen esittämä talousarvioehdotus seuraavalle kalenterivuodelle.
14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
15. Valitaan hallituksen muut jäsenet sääntöjen 13 § noudattaen.
16. Valitaan yksi tilintarkastusyhteisö.
17. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset.
18. Käsitellään jäsenten syyskokoukselle sääntöjen 9 §:n mukaisesti tekemät ehdotukset.
19. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n
määräykset.
Kohdissa 17 ja 18 mainitut asiat on esitettävä yksilöidysti kokouskutsussa tai viitattava
kokouskutsussa kotisivuilta löytyvään yksilöityyn esitykseen.
12 § Ylimääräiset kokoukset
Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen
kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä on vaatinut sitä hallitukselta kirjallisesti erikseen
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on tuolloin kutsuttava koolle viimeistään
kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräisen
kokouksen koollekutsumisen ja äänimäärien osalta noudatetaan samoja sääntöjä kuin 9 §:ssä
on varsinaiselle kokoukselle säädetty.
13 § Hallitus
Yhdistyksen hallinto-, yhteydenpito-, talous-, koulutus- ja tiedotusasioita hoitaa yhdistyksen
hallitus. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen
henkilöjäsenistä. Hallituksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöjäsenten lisäksi myös
yhteisöjäsenten edustajia. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä. Jäsenet valitaan hallitukseen kahdeksi
kalenterivuodeksi, kuitenkin niin, että vuosittain on erovuorossa puolet jäsenistä . Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
14 § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, joka on annettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokous voidaan
järjestää myös puhelinkokouksena tai sähköisesti. Kutsu sähköpostikokoukseen on annettava
siten, että kokouksen päättymiseen on aikaa vähintään viikko. Kutsuun on sisällytettävä
esityslista. Esityslistaa voidaan muokata kutsun jälkeen, mutta mikäli merkittäviä muutoksia
tehdään, niistä on saatava hallituksen jäsenten enemmistön hyväksyntä. Mikäli jostain
esityslistalla olevasta asiasta on erimielisyyksiä, hallituksen jäsenet, jotka eivät pääse
kokoukseen, voivat ilmoittaa äänensä hallituksen postituslistalla tai muuten saattamalla asia
hallituksen jäsenten tietoon viimeistään 2 päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
hallituksen jäsentä on läsnä kokouksessa.
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15 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä laillisia päätöksiä ja
sen antamia toimintaohjeita noudattaen
1. johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
2. edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia hyväksytyn toimintasuunnitelman ja
talousarvion edellyttämässä laajuudessa,
3. valita yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja, jotka voidaan valita myös hallituksen
ulkopuolelta,
4. valita jäsenet jäsenlehden toimituskuntaan,
5. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä sekä jäsenen erottamisesta ottaen huomioon
sääntöjen 6 §:n ja 7 §:n määräykset,
6. pitää jäsenluetteloa sekä luetteloa jäsenten suorittamista jäsenmaksuista,
7. päättää jäsenlehden ilmoitushinnastoista ja ilmoitushankintapalkkioista,
8. huolehtia jäsen-, ilmoitus-, ym. maksujen perimisestä,
9. valmistella ja esittää kevätkokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajan lausunto,
10. valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksille muut yhdistyksen kokouksille kuuluvat
asiat,
11. huolehtia yhdistyksen varsinaisten ja ylimääräisten kokousten sääntöjen mukaisesta
koollekutsumisesta,
12. huolehtia riittävästä tiedotustoiminnasta ja yhteydenpidosta jäseniin.
16 § Jaostot ja toimikunnat
Hallitus voi perustaa jaostoja ja toimikuntia. Hallituksen puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua toimikunnan kokouksiin, joissa heillä on puhevalta
mutta ei äänivaltaa.
17 § Asiantuntijoiden ja jäsenten kuuleminen
Hallitus tai toimikunta voi harkintansa mukaan kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tai
yhdistyksen jäseniä kuultaviksi toimialaansa liittyvissä asioissa.
18 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä joko
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
19 § Äänestykset
Asiat, joissa on erimielisyyttä, ratkaistaan yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestykset suoritetaan avoimina, ellei suljettua
lippuäänestystä erikseen vaadita. Äänten mennessä tasan vaaleissa ja lippuäänestyksessä
ratkaisee arpa ja muissa asioissa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Puheenjohtajan vaalissa ei käytetä valtakirjoja.
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20 § Talouden tarkastaminen
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään
kalenterivuosittain ja ne on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä
tilintarkastajalle allekirjoitettuina viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan
tulee jättää lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
21 § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kevät-, syys- tai ylimääräisessä
kokouksessa sillä edellytyksellä, että muutoksen puolesta on laillisesti koolle kutsutussa ja
päätösvaltaisessa kokouksessa annettu ääniä vähintään kolmella neljäsosalla (3/4)
kokonaisäänimäärästä. Hallituksen käsittelemä ja hyväksymä sääntömuutosehdotus on
julkaistava kokonaisuudessaan asianomaisen kokouksen kokouskutsussa.
22 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden
väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on kevätkokous, ja
purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4:llä annetuista
äänistä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle
rekisteröidylle yhdistykselle yhdistyksen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

