PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY

SÄÄNNÖT
Sääntömuutos hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 28.9.2014, joka myös valtuutti johtokunnan tekemään
kokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin (patentti- ja rekisterihallituksen) yhdistysrekisterin esittämät vähäiset
tekniset muutokset. Patentti- ja rekisterihallituksen tekemät korjausehdotukset sääntömuutokseen hyväksyttiin
yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 14.2.2015. Sääntömuutos on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa
16.3.2015.

NIMI JA KOTIPAIKKA
§1
Yhdistyksen nimi on Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin
kaupunki. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa
puutarhaorganisaatioissa.
TARKOITUS JA TOIMINTA
§2
Yhdistyksen tarkoituksena on
1) vuokrata Helsingin kaupungilta puutarha-alue ja edelleen vuokrata palstoja jäsenilleen
voittoa tavoittelematta.
2) Edistää jäsentensä yhteistyötä, keskinäistä arvonantoa ja talkoohenkeä vaalimalla
kaikessa toiminnassaan yhteisöllisyyttä ja siirtolapuutarha- aatetta.
3) toimia oman siirtolapuutarhansa ja sen viihtyisyyden kehittämiseksi
4) edistää jäsentensä yhteisiä harrastuksia ja viljelytapojen tuntemusta sekä heidän yhteisten
siirtolapuutarhaa koskevien asioiden ajamista
5) herättää mielenkiintoa toimintaansa kohtaan ja samalla muihin hyödyllisiin vapaa-ajan
toimintoihin ulkoilu- ja liikuntamuotoineen niin aikuisten kuin lasten ja nuorisonkin
keskuudessa.
6) vaalia ja edistää siirtolapuutarha-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen ja ominaispiirteiden
säilyttämistä
TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
§3
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) vuokraa edelleen Helsingiltä vuokrattuja palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta ja
hoitaa haltuunsa uskottuja rakennuksia ja maa-alueita
2) tekee valistustyötä levittämällä tietoutta puutarhasta ja sen toiminnasta
3) järjestää kokous-, valistus-, ulkoilu- ja liikuntatilaisuuksia, näyttelyitä sekä opintoretkiä ja
liikuntapäiviä
4) tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille päättäville elimille sekä
5) valvoo, että sen jäsenet noudattavat yhdistystä ja sen toimintaa koskevia sääntöjä.
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§4
Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa
kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä
puutarha- alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen.
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna
myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen
asianomaisen luvan.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen
osallisille eikä se saa muutenkaan muodostua laadultaan pääasiassa taloudelliseksi.
§5
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä on henkilö, joka on vuokrannut palstan Pakilan
siirtolapuutarhan alueelta, allekirjoittanut vuokrasopimuksen ja joka on hyväksytty yhdistyksen
jäseneksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua perhe- ja kannatusjäseniä.
Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen lisäksi korkeintaan
yhden varsinaisen jäsenen perheenjäsenen palstaa kohti.
Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä siirtolapuutarhan hyväksi toimineen henkilön ja
myös oikeustoimikelpoisen yhteisön.
Jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Varsinainen jäsen ja hänen jäsenyyteensä liittyvät perhejäsenet ovat velvollisia eroamaan
yhdistyksestä, kun tässä pykälässä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Perhejäsenen on erottava tai hänet erotetaan
kun varsinainen jäsen eroaa yhdistyksestä.
Eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa kulumassa olevan vuoden loppuun sekä
maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin on määrätyksi ajaksi sitouduttu.
Hallituksen ehdotuksesta voi yhdistyksen kokous erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenja muut sääntömääräiset maksut sekä muut jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja
jäsenen välisen sopimuksen, ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai järjestyssääntöjä tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava määräaika, joka
ei saa olla viikkoa lyhyempi, selityksen antamista varten.
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Eronneen tai erotetun jäsenen on suoritettava erääntyneet ja jäsensuhteeseensa liittyvät
myöhemmin erääntyvät jäsen- ja muut säännöissä määrätyt maksut eroamisvuoden tai
erottamisvuoden loppuun asti.
Eronneen tai erotetun jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana päättyy yhden vuoden
kuluttua eroamisen tai erottamisen voimaantulosta, ellei lyhyemmästä ajasta sovita.
JÄSENYYTEEN LIITTYVÄT VELVOITTEET
§6
Jäsenten on noudatettava yhdistyksen sääntöjä, vuokrasopimuksen ehtoja, järjestyssääntöjä
sekä kaupungin ja yhdistyksen antamia määräyksiä.
Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun sekä muut
yhdistyksen kokouksen päättämät säännöissä määrätyt maksut viimeistään kesäkuun aikana
ja uusi jäsen viimeistään kahden kuukauden sisällä liittymisestään.
Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen varsinaiselle jäsenelle ja
perhejäsenelle.
Yhdistys voi ottaa huomioon jäsenmaksuja määrättäessä myös sellaisten järjestöjen
jäsenmaksut, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä.
Kannatusjäsenen jäsenmaksu voi olla yhteisölle eri kuin henkilölle.
Jokaista palstaa kohti yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle vuokran sekä palstakohtaisen
ryhmämaksun. Ryhmämaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.
YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
§7
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
§8
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja
syyskokous syyskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
tai jos vähintään yksi kymmenesosa 1/10 jäsenistä sitä ilmoitetun asian käsittelemistä varten
johtokunnalta kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Varsinaisiin kokouksiin kutsutaan viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta
toimitettavalla kirjallisella kutsulla, johon sisältyy luettelo esille tulevista asioista.
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Yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä tai jäsenen suostumuksella kokouskutsun voi
toimittaa sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sama koskee
perhejäsentä ja kannatusjäsentä.
Ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta
siirtolapuutarhan hallituksen ilmoitustaululla. Kutsuun sisältyy luettelo esille tulevista asioista.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille johtokunnan päätöksen mukaisesti.
Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä yhdistyksen
kokousta, jossa asia halutaan saada käsiteltäväksi. Hallitus esittää asian lausunnollaan
varustettuna yhdistyksen kokoukselle.
Varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä on sekä puhe- että äänioikeus yhdistyksen
kokouksessa.
Liittymisestä ja eroamisesta muihin yhdistyksiin on päätettävä yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa.
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Henkilövaali on toimitettava suljettuna
lippuäänestyksenä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
§9
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
a) käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus edellisen vuoden toiminnasta
b) käsitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus
c) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille sekä
d) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
a) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden toiminnasta
b) päätetään liittymis-, jäsen- ja muiden säännöissä määrättyjen maksujen suuruudesta
c) päätetään toimihenkilöiden, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkioista
d) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi
e) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
f) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
g) valitaan seuraavaksi tilikaudeksi yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, sekä
yhdistyksen
jäsenten keskuudesta yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
h) valitaan tarvittavat yhdistyksen edustajat eri järjestöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
i) valitaan hallituksen esittämien toimielinten vetäjät
j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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HALLITUS
§ 10
Hallitukseen, joka on yhdistyksen lainmukainen hallitus, kuuluu yhdistyksen syyskokouksen
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat
jäsenet voidaan valita uudelleen.
Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallitukseen voidaan valita kutakin
palstaa kohden vain yksi jäsen kerrallaan.
Ensimmäisenä vuonna tämän sääntömuutoksen jälkeen erovuoroiset 4 johtokunnan jäsentä
valitaan arvalla.
Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten jakautuessa
tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt.
§ 11
Hallituksen tehtävänä on
a) johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
b) vastata yhdistyksen raha-asioiden ja omaisuuden hoidosta
c) edustaa yhdistystä
d) laatia vuosittain yhdistyksen tilinpäätös, toiminta- ja tilikertomukset sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio
e) päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeen ottamisesta ja siitä vapauttamisesta
f) asettaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset toimielimet
g) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä
h) hyväksyä yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet ja kannatusjäsenet
i) täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat
TILIKAUSI SEKÄ TILIN - JA TOIMINNANTARKASTUS
§ 12
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.
Yhdistyksen toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto
yhdistyksen jäsenen näkökulmasta yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.
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Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle ja
toiminnantarkastajalle vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on jätettävä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
NIMEN KIRJOITTAMINEN
§ 13
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai raha-asioissa taloudenhoitajan kanssa.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
§14
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan syyskokouksessa. Muutosehdotus
tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään neljäntoista (14)
vuorokauden välein, pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkamisehdotus tulee
hyväksytyksi, jos sitä kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
§15
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
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