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Kehon Siirtolapuutarhayhdistys ry.
SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka
1§

Yhdistyksen nimi on Kehon Siirtolapuutarha r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Nokian kaupunki.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto r.y.tä nimitetään näissä säännöissä liitoksi.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Siirtolapuutarhaliitto r.y.hyn.
Yhdistys voi kuulua myös muihin alueellisiin tai valtakunnallisiin puutarhaorganisaatioihin.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
2§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena
jäsentensä keskuudessa sekä kotipaikkakunnallaan, toimia oman siirtolapuutarhansa
kehittämiseksi, jäsenten viihtyvyyden, yhteisten harrastusten ja viljelytapojen tuntemuksen
lisäämiseksi sekä yhteisten asioiden kehittämiseksi.

Toiminta
3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tuottamatta
vuokraa Nokian seurakunnalta vuokraamansa viljelyalueen, Kehon siirtolapuutarha-alueen,

jäljempänä siirtolapuutarha, palstoina jäsenilleen viljeltäväksi
ylläpitää siirtolapuutarhan yhteisiä alueita ja rakennuksia
järjestää juhla- ja kokoustilaisuuksia
harjoittaa harrastus- ja virkistystoimintaa
valvoo, että sen jäsenet noudattavat järjestystä ja hyviä tapoja puutarha-alueella
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

Rahoitus
4§

Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä
puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja
sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankki
toiminnalleen asianmukaisen luvan.
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Jäsenet
5§

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä perhejäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi
voidaan hyväksyä henkilö, joka vuokraa palstan siirtolapuutarhasta ja jonka johtokunta
hyväksyy yhdistyksen jäseneksi. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen
perheenjäsen.
Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä varsinaisen jäsenen kotipaikka tulee olla Nokia ja hänen
tulee kuulua Nokian seurakuntaan.
Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon
§:ssä oleva rajoitus. Perhejäsenellä on vain puheoikeus.
Jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu
voimaan ilmoittamispäivästä. Eronneen jäsenen on suoritettava erääntyneet ja
jäsensuhteeseen liittyvät sekä myöhemmin erääntyvät jäsen- ja muut maksut, joihin on
määrätyksi ajaksi sitouduttu.

Johtokunnalla on jäsentä kuultuaan valta kokonaan tai määräajaksi erottaa jäsen, joka on
laiminlyönyt jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut sekä muut jäsenvelvoitteet tai on
rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen palstavuokrasopimuksen ehtoja tai hän on muutoin
toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on
asianomaiselle varattava määräaika, joka ei saa olla viikkoa lyhyempi, selityksen antamista
varten. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä (§3, 5. mom.).

Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun §:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.
Erotetun jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana päättyy puolen vuoden kuluttua
erottamisen voimaantulosta, ellei lyhyemmästä ajasta sovita.

Liitosta eroaminen
6§

Yhdistys voi erota liitosta ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksen tekemällä päätöksellä, joka
on saanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Eroamisilmoitus on tehtävä, kuten yhdistyslaissa on jäsenten eroamisesta säädetty.

Jäsenmaksut
7§

Varsinaiset jäsenet, joilla on palstanvuokrasopimus yhdistyksen kanssa ovat velvollisia
suorittamaan yhdistykselle vuosittain palstavuokran ja jäsenmaksun viimeistään huhtikuun
aikana.
Jäseniltä perittävät liittymis- ja jäsenmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja
niistä päätetään vuosikokouksessa.
Palstavuokran suuruus määräytyy Nokian seurakunnan vuosivuokran mukaisesti.
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Yhdistyksen toimielimet
8§

Yhdistyksen päättävänä toimielimenä on yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä
johtokunta.

Yhdistyksen kokoukset
9§

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuussa ja syyskokoukseen elo-syyskuussa sekä
ylimääräisiin kokouksiin, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitetun asian
käsittelemistä varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja
syyskokoukseen on lähetettävä viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta
kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsuun sisältyy luettelo
esille tulevista asioista.

Ylimääräisiin kokouksiin kutsutaan siirtolapuutarha-alueen ilmoitustaululla, kotisivuilla tai
johtokunnan valitsemassa paikallisessa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kutsu
ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi,
tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta,
jossa asian haluaa saada käsiteltäväksi. Johtokunta esittää asian lausunnollaan varustettuna
yhdistyksen kokoukselle.

Vuosikokouksen ja syyskokouksen asiat
10§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja

tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen asialista
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-,

jäsenmaksujen suuruus sekä vuokrat
8. valitaan kahden vuoden välein puheenjohtaja ja johtokunnan varsinaiset jäsenet

sekä kalenterivuosittain vaihtuvat varajäsenet
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
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10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle vähintään kaksi
kuukautta ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus
2. valitaan tarvittavat kokouksen toimihenkilöt
3. todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen asialista
5. keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja päätetään tarvittavista

vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Johtokunta
11§

Johtokuntaan, joka on yhdistyksen lainmukainen hallitus, kuuluu yhdistyksen
vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi
(6) muuta kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kolme (3)
kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
2. vastata yhdistyksen raha-asioiden ja omaisuuden hoidosta
3. edustaa yhdistystä viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin päin
4. laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä

toimintasuunnitelma ja talousarvio
5. päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeen ottamisesta ja siitä vapauttamisesta
6. asettaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat
7. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
8. täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat

Tilit ja toiminnantarkastajat
13§

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista
toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan vuosikokouksessa
tilikaudeksi kerrallaan.
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Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille
tilivuotta seuraavan tammikuun aikana. Toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa
tarkastuksen tuloksista viimeistään helmikuun 7. päivään mennessä johtokunnalle
yhdistyksen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
14§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi
yhdessä.

Erinäisiä määräyksiä
16§

Äänestettäessä yhdistyksen toimielimen kokouksissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö,
mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Vaali on toimitettava umpilipuin. Äänten
jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen vaalissa arpa ja muissa mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt.
Liiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
17§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava liittohallituksen hyväksyminen.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

19§
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Hyväksytty KSPY ry:n vuosikokouksessa 25.11.2014
Käsitelty Siirtolapuutarhaliiton työvaliokunnassa 13.12.2014
Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.4.2015


