
VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT  

 

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut 

säännöt 22.3.2011. 

 

1 §     Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Vallilan Siirtolapuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  

 

2 §     Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

- edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena jäsentensä sekä kotipaikkakuntansa 

piirissä, 

- toimia oman siirtolapuutarhansa ja sen viihtyisyyden kehittämiseksi, 

- edistää jäsentensä yhteisiä harrastuksia ja viljelytapojen tuntemusta sekä heidän yhteisiä 

siirtolapuutarhaa koskevia asioita, 

- herättää mielenkiintoa toimintaansa kohtaan ja samalla muihin hyödyllisiin vapaa-ajan 

toimintoihin ulkoilu- ja liikuntamuotoineen niin aikuisten kuin lasten ja nuorisonkin keskuudessa, 

sekä  

- vaalia ja edistää siirtolapuutarha-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen ja ominaispiirteiden 

säilyttämistä ja ylläpitää museona toimivaa siirtolapuutarhamökkiä.  

 

3 §     Tarkoituksen toteuttaminen 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

- vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-alueen ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen voittoa 

tavoittelematta,  

- harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa,  

- tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille,  

- hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia, laitteita ja maa-alueita,  

- voi kuulua muihin yhdistyksiin, jotka edistävät yhdistyksen tavoitteita,  

- järjestää kokouksia, talkoita ja juhla- ja virkistystilaisuuksia, sekä  

- valvoo, että sen jäsenet noudattavat järjestystä ja hyviä tapoja puutarha-alueella.  

 

4 §     Yhdistyksen toiminnan rahoitus 

 

Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvo-papereita sekä hallita ja omistaa kiinteätä ja 

irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kioskikauppaa sekä 

ravintolaliikettä, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa, puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa 

jäsenilleen, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, 

arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaiset luvat. 

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen 

osallisille eikä se saa muutenkaan muodostua laadultaan pääasiassa taloudelliseksi.  

 

5 §    Yhdistyksen jäsenet 

 

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan Vallilan 

siirtolapuutarha-alueelta, sekä heidän kanssaan samaan talouteen kuuluvat. Näistä henkilöistä yksi 

palstan vuokrannut on varsinainen jäsen, muut ovat perhejäseniä. 



 

Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla myös 

oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi 

henkilön, joka erityisellä tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut tämän 

siirtolapuutarhan toiminnassa. Muut jäsenet hyväksyy hallitus.  

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Eroaminen astuu voimaan 

ilmoittamispäivästä.  

 

Varsinainen jäsen ja perhejäsen, jonka jäsenyyden perusteena oleva vuokrasopimus päättyy, 

erotetaan yhdistyksen jäsenyydestä hallituksen päätöksellä. 

 

Hallituksen ehdotuksesta voi yhdistyksen kokous erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei noudata 

yhdistyksen sääntöjä tai järjestyssääntöjä, joka toiminnallaan muutoin vahingoittaa yhdistystä tai 

joka kehotuksesta huolimatta laiminlyö erääntyneiden vuokra- tai muiden maksujensa 

suorittamisen. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaisella jäsenelle varattava määräaika, 

joka ei saa olla viikkoa lyhyempi, selityksen antamista varten.  

 

Eronneen tai erotetun jäsenen on suoritettava erääntyneet ja jäsensuhteeseensa liittyvät, 

myöhemmin erääntyvät jäsen- ja muut maksut. 

 

6 §     Jäsenyyteen liittyvät velvoitteet 

 

Jäsenten on noudatettava yhdistyksen sääntöjä, järjestyssääntöjä sekä kaupungin ja yhdistyksen 

antamia määräyksiä. 

 

Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun viimeistään kesäkuun 

aikana sekä uusi jäsen liittymismaksun kahden kuukauden sisällä liittymisestään. Maksujen 

suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen varsinaiselle jäsenelle, perhejäsenelle sekä 

kannatusjäsenelle. Kannatusjäsenen jäsenmaksu voi olla yhteisölle eri kuin henkilölle. 

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. 

 

Jokaista palstaa kohti yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle vuokran sekä palstakohtaisen 

ryhmämaksun. Ryhmämaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. 

 

7 §     Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-

huhtikuussa ja syyskokous syyskuussa. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi 

kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten 

hallitukselta kirjallisesti vaatii. 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 

  

Varsinaisiin kokouksiin kutsutaan jokainen jäsen viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen 

kokousta toimitettavalla kirjallisella kutsulla, johon sisältyy luettelo esille tulevista asioista. Kutsun 

voi toimittaa sähköpostitse, jos jäsen niin haluaa. 

 



Ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan jokainen jäsen viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen 

kokousta toimitettavalla kirjallisella kutsulla, johon sisältyy luettelo esille tulvista asioista. Kutsun 

voi toimittaa sähköpostitse, jos jäsen niin haluaa.  

 

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen 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.  

 

Yhdistyksen kokouksessa on jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus sekä varsinaisella jäsenellä 

äänioikeus. 

 

Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla saman palstan perhejäsen.  Varsinainen 

jäsen voi yhdellä (1) valtakirjalla käyttää toiseen palstaan liittyvän äänioikeuden. Valtakirjaedustus 

on muissa tapauksissa kielletty. 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n ja Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:n edustajilla on 

läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.  

 

Liittymisestä ja eroamisesta muihin yhdistyksiin on päätettävä yhdistyksen varsinaisessa 

kokouksessa. 

 

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Vaali on toimitettava umpilipuin. Äänten 

jakautuessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen 

puheenjohtaja on yhtynyt.  

 

8 §     Varsinaiset kokoukset  

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

a) käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta, 

b) käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, 

c) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä 

d) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.   

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

a) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle, 

b) päätetään liittymis-, jäsen- ja ryhmämaksujen suuruudesta, 

c) päätetään toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista, 

d) vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle, 

e) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, 

f) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle 

sekä hallituksen varajäsenet, 

g) valitaan seuraavaksi tilikaudeksi yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, sekä yhdistyksen 

jäsenten keskuudesta yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, sekä 

h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

 

 



9 §     Hallitus 

 

Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan valittua hallituksen varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, sekä 

kolme (3) vuodeksi kerrallaan valittua hallituksen varajäsentä. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan 

valita uudelleen. 

 

Hallituksessa voi toimia vain yksi jäsen palstaa kohti. 

 

Hallitus valitsee varsinaisten 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 kolme (3) 

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. 

 

10 §    Hallituksen tehtävät 

 

Hallituksen tehtävänä on 

a) johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset, 

b) vastata yhdistyksen raha-asioiden ja omaisuuden hoidosta, 

c) edustaa yhdistystä, 

d) laatia vuosittain yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös, sekä toimintasuunnitelma ja 

talousarvio,  

e) päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeen ottamisesta ja vapauttamisesta, 

f) asettaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset työryhmät ja muut toimielimet, 

g) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,  

h) hyväksyä yhdistyksen varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannatusjäsenet, sekä 

i) täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.  

 

11 §     Tilikausi sekä tilin- ja toiminnantarkastus 

 

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.  

 

Yhdistyksen toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto 

yhdistyksen jäsenen näkökulmasta yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa. 

 

Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle ja 

toiminnantarkastajalle vähintään yksi kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja 

toiminnantarkastajan on jätettävä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa 

ennen kevätkokousta.  

 

12 §     Nimenkirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai yksi hallituksen 

keskuudestaan nimeämä hallituksen varsinainen jäsen aina kaksi yhdessä.  



13 §     Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään 

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen 

purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään 

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jäänyt omaisuus, sitten kun velat ja muut 

sitoumukset on suoritettu, luovutettava Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:lle säilytettäväksi 

kymmenen (10) vuoden ajaksi. Jos sen ajan kuluessa perustetaan paikkakunnalle uusi rekisteröity 

siirtolapuutarhayhdistys, on varat luovutettava sille. Muussa tapauksessa varat jäävät Suomen 

Siirtolapuutarhaliitto ry:lle.  

 

Edellisestä kohdasta poiketen huolehditaan museona toimivan siirtolapuutarhamökin ja siihen 

kuuluvan esineistön säilymisestä museokokoelmana jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa 

sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. 

 

14 §      Muita määräyksiä 

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


