Marjaniemen siirtolapuutarha ry
HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN JÄSENIÄ SEKÄ MUITA
YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAT PELISÄÄNNÖT
Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n arvot
Yhdistyksemme toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: Kestävä kehitys, avoimuus ja
luottamus, oikeudenmukaisuus, jäsenten yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu,
vastuuntunto ja yhteisöllisyys.
Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n hallituksen ja toimikuntien jäseniä sekä muita
toimihenkilöitä koskevat pelisäännöt
Hallinnon puolueettomuus, uskottavuus ja läpinäkyvyys edellyttävät luotettavaa toimintaa
eri tehtäviin valituilta jäseniltämme. Erilaiset kaksoisroolit, joissa sekoittuvat omat ja
yhdistyksen tai yhdistyksen toisen jäsenen intressit, aikaansaavat velvoitteen
luottamushenkilöiden jääviydestä päätöksenteossa. Suotavinta olisi, että päättävässä
asemassa oleva henkilö toteaa oman jääviytensä itse, mutta myös toimielimen muut
jäsenet voivat esittää jääväämistä.
Alla on lueteltu muutamia tilanteita, joissa eri luottamustehtäviin valittujen henkilöiden
henkilökohtainen etu voi olla ristiriidassa yhdistyksen tai sen jäsenen edun kanssa.
•

Osallistuminen oman tai lähipiirin (puolison, lapsen, lähisukulaisen, hyvä harkita
myös hyvin läheisen ystävän osalta) rakennustarkastukseen tai kasvillisuutta ja
siisteyttä koskevaan palstakatselmukseen tai siitä seuraavien toimenpiteiden
(huomautus, varoitus, sanktiot tms.) päättämiseen. Tämä koskee myös tilanteita,
joissa on hoitanut tai luvannut hoitaa korvausta vastaan tai vastikkeetta kyseistä
palstaa.

•

Toimenpideluvan myöntäminen oman tai lähipiirin palstan mökin tai rakennelmien
rakentamiseen tai korjaamiseen.

•

Toimenpideluvan myöntäminen rakentamistöihin, joihin osallistuu itse tai on
aikomus osallistua esimerkiksi tarjouskilpaan.

•

Osallistuminen päätöksentekoon hallituksessa tai toimikunnissa muissa omaa tai
lähipiirin palstaa koskevissa asioissa. Osallistuminen päätöksentekoon yleisissä,
kaikkia koskevissa asioissa kuten jäsenmaksut tai järjestyssäännöt on sallittua.

Kuka tahansa mökkiläinen voi siis yrittäjänä tai yksityishenkilönä maksua vastaan tarjota
palveluksiaan yhdistyksen yleisissä tai jäsenten puutarhapalstojen eri hankkeissa, mutta ei
osallistua näitä toimia koskevaan päätöksentekoon. Näissä tapauksissa henkilön on aina
jäävättävä itsensä päätöksenteosta, rakennustarkastuksesta sekä puutarhapalstan
kasvillisuutta ja siisteyttä koskevasta tarkastuksesta, jossa hän on maksua vastaan
toteuttamassa palveluksia, rakentamista tai muuta toimintaa.
Yhdistys kilpailuttaa omat hankkeensa, jos niiden arvon oletetaan ylittävän 5 000 euroa
(ilman alv:tä). Pienimuotoisten alle 5 000 euroa (ilman alv:tä) maksavien jatko- tai muiden
töiden sopiminen on mahdollista ilman tarjouskilpailua, jos se on perusteltua asian
toiminnallisuuden, erinomaisten referenssien, kiireellisyyden tai muun syyn vuoksi.
Hallituksen tai toimikunnan jäsen tai muu toimihenkilö ei voi koskaan toimia oman
tai lähipiirinsä palstan rakennustöiden tarkastajana, ei myöskään silloin kun hän tekee
yrittäjänä tai yksityishenkilönä rakentamiseen liittyviä töitä jollekin toiselle jäsenelle tai
yhdistykselle.
Hallituksen tai toimikunnan jäsen tai muu toimihenkilö sitoutuu noudattamaan Helsingin
kaupungin ja yhdistyksen ohjeita ja määräyksiä kaikissa rakennuksiin liittyvissä ja
puutarhan kasvillisuuteen ja siisteyteen liittyvissä töissä. Rakennustyöt voidaan aloittaa
vasta, kun yhdistys on myöntänyt toimenpideluvan. Tarvittaessa pitää pyytää
neuvoja Rakennustoimikunnalta tai Ympäristötoimikunnalta tai hallitukselta.
Muuta huomioitavaa:
•

•

•

Hallituksen tai toimikunnan jäsen tai muu toimihenkilö ei saa osallistua Marjaniemen
siirtolapuutarhassa yhdistyksen toisen jäsenen puutarhapalstan
kiinteistönvälitykseen eikä sen välityksen tai myymisen avustamiseen.
Hallituksen tai toimikunnan jäsen tai muu toimihenkilö ei saa tavoitella etuoikeuksia,
kuten ilmaisia palveluita yhdistykseltä, jos vastaavat edut eivät ole muidenkin
jäsenten saatavilla samoin kriteerein.
Yhdistyksen hankinnoissa noudatetaan hyvää harkintaa sekä asiallista hintalaatusuhdetta. Niissä pyritään huomioimaan myös kotimaisuus, ekologisuus,
harmaan talouden torjunta sekä lähiseudun elinkeinoelämän tukeminen.
Kierrättäminen, korjaaminen ja vapaaehtoisten talkoolaisten osaamisen
hyödyntäminen ovat tärkeitä arvoja myös yhdistyksen
jäsenten maksamien menojen hillitsemiseksi.
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