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Päivärannan Siirtolapuutarhayhdistys ry
SÄÄNNÖT
Nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen nimi on Päivärannan Siirtolapuutarhayhdistys r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:hyn, jota nimitetään näissä säännöissä
Liitoksi.
Tarkoitus ja toiminnan laatu
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena
jäsentensä keskuudessa sekä kotipaikkakunnallaan toimia oman siirtolapuutarhansa kehittämiseksi,
jäsentensä viihtyvyyden, yhteisten harrastusten ja viljelytapojen tuntemuksen lisäämiseksi sekä
yhteisten asioiden edistämiseksi.
Yhdistys pyrkii myös herättämään mielenkiintoa toimintaansa ja samalla muita hyödyllisiä toimintoja,
ulkoilua ja liikuntaa kohtaan aikuisten, lasten ja nuorison keskuudessa.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille päättäville elimille.
- harjoittaa opastus-, ohjaus-, ja valistustyötä levittämällä tietoutta puutarhasta ja sen toiminnasta.
- järjestää kokous-, valistus-, juhla-, ulkoilu- ja liikuntatilaisuuksia, näyttelyjä sekä opintoretkeilyä
ja liikuntapäiviä.
- valvoo, että sen jäsenet noudattavat järjestystä ja hyviä tapoja puutarha-alueella.
4§
Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa kioskikauppaa sekä kauppa- ja ravintolaliikettä, kutakin
enintään yhdessä liikepaikassa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen
asianomaisen luvan.
Jäsenet
5§
Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan
Päivärannan Siirtolapuutarhayhdistykseltä ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi
voidaan perhejäseniksi hyväksyä varsinaisen jäsenen perheenjäseniä sekä kannattajajäseniksi
siirtolapuutarhan hyväksi toimineita henkilöitä.
Henkilön, joka erikoisella tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut tämän
siirtolapuutarhan toiminnassa, voi yhdistys kutsua kunniajäsenekseen.
Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksuja.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain 13§:n mukaisesti.
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Eroavan jäsenen on suoritettava ennen eroamistaan erääntyneet jäsenmaksunsa sekä maksut,
joihin on määrätyksi ajaksi sitouduttu.
Hallituksen ehdotuksesta voi yhdistyksen kokous erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei noudata
yhdistyksen sääntöjä, joka toiminnallaan muutoin vahingoittaa yhdistystä tai joka kehotuksesta
huolimatta laiminlyö maksujen suorittamisen. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on
asianomaiselle jäsenelle varattava määräaika, joka ei saa olla viikkoa lyhyempi, selityksen antamista
varten.
Liitosta eroaminen
6§
Yhdistys voi erota Liitosta ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksen tekemällä päätöksellä, jota on
kannattanut kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Eroamisilmoitus on tehtävä kuten yhdistyslaissa on jäsenen eroamisesta säädetty.
Jäsenmaksut
7§
Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun 15.6. mennessä
sekä uusi jäsen liittymismaksun.
Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen varsinaisille-, perhe- ja
kannatusjäsenille.
Yhdistyksen toimielimet
8§
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.
Yhdistyksen kokoukset
9§
Yhdistys kokoontuu huhtikuun loppuun mennessä pidettävään vuosikokoukseen ja syyskokoukseen
syyskuussa sekä ylimääräisiin kokouksiin, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten
hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jäsenmaksun maksaneella varsinaisella ja perhejäsenellä.
Kannattaja- ja kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle kirjallisella
kutsulla, tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, johon sisältyy luettelo esille tulevista
asioista. Ylimääräisiin kokouksiin kutsutaan siirtolapuutarha-alueen ilmoitustaululla.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja syyskokoukseen on lähetettävä viimeistään kymmenen (10)
vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemän
(7) vuorokautta ennen kokousta.
Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on
hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa
hän haluaa saada asian käsiteltäväksi. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen
kokoukselle.
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10§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
b) käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
c) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
d) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden toiminnasta
b) päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta 7§:n mukaisesti
c) päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajan palkkioista
d) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi
e) suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
f) suoritetaan hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja
varajäsenten vaali
g) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Hallitus
11§
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema
puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kahdeksi (2) kalenterivuodeksi keralla valittua varsinaista jäsentä,
joista kolme (3) on vuosittain erovuorossa, sekä kolme (3) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua
varajäsentä.

Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta 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
johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla.

12§
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 toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
e) päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeen ottamisesta ja siitä vapauttamisesta
f) asettaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot ja muut toimikunnat
g) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
h) täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat

Tilikausi ja toiminnantarkastus
13§
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle tilivuotta
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seuraavan helmikuun aikana. Toiminnantarkastajan on jätettävä lausuntonsa tarkastuksen
tuloksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle, yhdistyksen vuosikokoukselle
esitettäväksi.
Nimenkirjoittajat
14§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.
Erinäisiä määräyksiä
15§
Äänestettäessä yhdistyksen toimielimien kokouksissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli
näissä säännöissä ei ole toisin määrätty.
Vaali toimitetaan umpilipuin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen vaalissa arpa ja muissa
asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Liiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
16§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksessa, jos
kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.

17§
Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden väliaika on vähintään kaksi viikkoa. Purkautumista tulee kannattaa kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkautumisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavalla.
18§
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

