
 

 Kaupunginpuutarhurien Seura ry  

 
1§  

Yhdistyksen nimi on Kaupunginpuutarhurien Seura r.y., kotipaikka Helsingin kaupunki ja toiminta-
alue koko maa.  
 
2§  

Yhdistyksen tarkoituksena on puisto- ja maisemakulttuurin edistäminen järjestämällä sitä koskevia esitelmiä, 
kursseja ja muita alaa koskevia tilaisuuksia. 
Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee toimintaansa koskevia tiedotuksia, järjestää 
kursseja ja opintopäiviä ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä esityksiä ja aloitteita yhdistyksen 
toimialaan kuuluvista asioista.  
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kustantaa toimialaansa käsittelevää kirjallisuutta, pitää 
juhlia, kursseja, opintopäiviä ja muita vastaavia tilaisuuksia ja periä niistä maksuja. Yhdistyksellä 
on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.  
 
3§  

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä kuntien, valtion tai muun julkisyhteisön ja 
näiden omistamien yhtiöiden puisto- ja viheralan johtavat tai vaativissa asiantuntijatehtävissä 
työskentelevät viran- ja toimenhaltijat, jotka haluavat edistää yhdistyksen toimintaa. Jäsenen 
hyväksyy hallitus kirjallisen anomuksen perusteella. Uusi jäsen merkitään luetteloon, kun hän on 
suorittanut ensimmäisen jäsenmaksun ja muut yhdistyksen määräämät velvoitteet.  
Yhdistyksen kunniajäseneksi vuosikokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen 
tavoitteita ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä ja pidetään eri luetteloa.  
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäädessä eläkkeelle, siirretään hänet hallituksen päätöksellä 
vapaajäseneksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  
 
4§  

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. 
Kunniajäseneltä ja vapaajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.  
 
5§  
Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Hallitus katsoo jäsenyyden päättyneeksi, jos jäsen on jättänyt vuotuisen jäsenmaksun 
maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
6§  

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosikokous pidetään heinä-elokuun 
aikana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai milloin 
1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. 
Yhdistyksen kokouksien tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.  
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu ja muut tiedonannot lähetetään jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse. Kokous 
on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koollekutsuttu.  



Yhdistyksen kokouksessa ovat puhevaltaisia kaikki jäsenet, mutta äänivaltaisia vain varsinaiset 
jäsenet,  
joilla kullakin on yksi ääni. Käsiteltävät asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. Vaaleissa on käytettävä lippuäänestystä, jos yksikin saapuvilla oleva sitä vaatii.  
 
7§  

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat virkailijat.  
2. Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien 
lausunto. 
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille.  
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi 
sen mukaan kumpi on erovuorossa.  
5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  
6. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan tilivuoden tilejä 
tarkastamaan.  
7. Valitaan yhdistyksen edustajat keskusliittoihin, joihin yhdistys jäsenenä kuuluu.  
8. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi.  
9. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi ja 
talousarvioksi  
10. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.  
11. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, 
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kesäkuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 
 
8§  

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, joista yksi on varapuheenjohtaja. 
Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet eroaa 
vuosittain.  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, ja 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi on kolme (3) jäsentä paikalla.  
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja varainhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.  
 
9§  
Hallituksen tehtävänä on:  
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.  
2. Käsitellä ja hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.  
3. Edustaa yhdistystä.  
4. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottamalla huomioon 
yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.  
5. Ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet, kunniajäseniä lukuun ottamatta.  
6. Huolehtia yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja tilinpäätöksen laatimisesta tilivuosittain.  
7. Laatia toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.  
8. Laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa tili- ja toimintavuotta varten.  
9. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja  
10. Valmistella kaikki yhdistyksen käsiteltäväksi tarkoitetut esitykset sekä antaa niistä lausuntonsa.  
 
10§  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.  
 
 
 
 



11§  

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa heinäkuun 1 päivänä ja päättyy kesäkuun 30 päivänä. Tilit ja 
muut hallintoa koskevat asiakirjat on luovutettava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 
tilintarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa tarkastuksesta hallitukselle viimeistään viikkoa 
ennen sanottua kokousta. 
 
  
12§  

Yhdistys voi kuulua jäsenyhdistyksenä sellaisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, 
joiden tarkoitusperät ovat sopusoinnussa yhdistyksen sääntöjen kanssa.  
 

13§  
Näitä sääntöjä voidaan vuosikokouksessa muuttaa, jos muutosehdotukset ovat 
kokousilmoituksessa selvästi mainittu ja muutoksen puolesta annetaan vähintään 3/4 
kokouksen äänimäärästä.  
 
14§  

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä 
yhdistyksen jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla 
maamme puistokulttuurin edistämiseksi.  
 
15§  
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 
 


