
JOENSUUN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS ry:n

SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdistyksen nimi on Joensuun Siirtolapuutarhayhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Siirtolapuutarhaliittoon.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §

Yhdistyksen  tarkoituksena  on  edistää  ja  kehittää  puutarhaviljelyä  vapaa-ajan  harrastuksena
jäsentensä  keskuudessa  sekä  paikkakunnallaan.  Erikoisesti  yhdistys  toimii  siirtolapuutarha-
alueensa  kehittämiseksi  lisäämällä  jäsentensä  viihtyvyyttä,  yhteisiä  harrastuksia  ja
viljelytapojen tuntemusta sekä pyrkii muutoinkin kehittämään yhdistyksen toimintaa tekemällä
tarpeen vaatiessa esityksiä viranomaisille ja muille päättäville elimille.

Valistus-, opastus-, ja ohjaustyöllä yhdistys pyrkii herättämään mielenkiintoa toimintaansa ja
muita  hyödyllisiä  vapaa-ajan  toimintoja  kohtaan  eri  ulkoilu-  ja  liikuntamuotoineen  sekä
aikuisten että nuorison keskuudessa.

3 §
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

• tekee valistustyötä levittämällä tietoutta siirtolapuutarhatoiminnasta

• järjestää kokous-, valistus- ja juhlatilaisuuksia, ulkoilu- ja liikuntatapahtumia sekä 
näyttelyjä ja opintoretkiä

• valvoo järjestystä ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella.

4 §
Yhdistys voi

• omistaa osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä omistaa ja hallita toimintaansa 
varten tarpeellisia kiinteistöjä

• harjoittaa omissa tiloissaan ja tilaisuuksissa kahvi- ja virvoketarjoilua, kioskikauppaa 
sekä kauppa- ja ravintoliikettä, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa. 



• vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

• järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Jäsenet

5 §

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt, joille Joensuun kaupunki on vuokrannut
Linnunlahden siirtolapuutarha-alueelta palstan ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi, ja
perhejäseniä sellaiset  varsinaisen  jäsenen  täysi-ikäiset  perheenjäsenet,  jotka  on  hyväksytty
yhdistyksen perhejäseniksi. Jos saman palstan vuokraajina on kaksi tai useampi henkilö, heistä
yksi  voidaan  hyväksyä  yhdistyksen  varsinaiseksi  jäseneksi  ja  toiset  perhejäseniksi.
Yhdistykseen  voi  lisäksi  kuulua  kannatus- ja  kunniajäseniä.  Saavutetut  jäsenoikeudet
säilyvät.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee 
voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Johtokunnan  ehdotuksesta  voi  yhdistyksen  kokous  erottaa  yhdistyksestä  jäsenen,  joka  ei
noudata yhdistyksen sääntöjä tai johtokunnan ohjeita tai  toiminnallaan muutoin vahingoittaa
yhdistystä  tai  kehotuksesta  huolimatta  laiminlyö  jäsen-  ja  muiden  yhdistyksen  kokouksen
vahvistamien maksujen suorittamisen. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle
jäsenelle  varattava  määräaika  selityksen  antamiseen.  Paitsi  milloin  erottamisen  syynä  on
jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Määräaika ei saa olla viikkoa lyhyempi.

Jäsenen erottua tai tultua erotetuksi raukeavat velvoitukset, joihin hän on sitoutunut 
yhdistykseen liittyessään lukuun ottamatta maksuja, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin on 
määrätyksi ajaksi sitoutunut.

Liitosta eroaminen

6 §

Yhdistys voi erota liitosta ainoastaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, joka on saanut 
vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) annetuista äänistä.

Jäsen- ja muut maksut

7 §

Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun viimeistään 
johtokunnan määräämänä aikana. Uusi varsinainen jäsen suorittaa lisäksi liittymismaksun.



Yhdistyksen toimielimet

8 §

Yhdistyksen toiminnasta päättävät yhdistyksen kokoukset ja johtokunta.

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistyksen  kokouksia  pidetään  vuosittain  kaksi,  vuosikokous  maaliskuussa  ja  syyskokous
syyskuussa.  Yhdistyksen  ylimääräinen  kokous  pidetään,  milloin  yhdistyksen  kokous  niin
päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 )
äänioikeutetuista  jäsenistä  sitä  ilmoitetun  asian  käsittelyä  varten  johtokunnalta  kirjallisesti
vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisella kutsulla tai  sähköpostilla.  Ylimääräinen
kokous voidaan kutsua koolle  myös siirtolapuutarha-alueen ilmoitustaululla  tai  paikallisessa
lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kutsu vuosikokoukseen ja syyskokoukseen tulee lähettää
vähintään  kaksi  viikkoa  ja  enintään  yksi  kuukausi  ennen  kokousta.  Kutsu  ylimääräiseen
kokoukseen tulee julkaista viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsun voi lähettää sähköpostitse,  mikäli  yhdistyksen jäsen on sitä pyytänyt ja siinä
tarkoituksessa sähköpostiosoitteensa yhdistyksen johtokunnalle antanut.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhdistyksen  kokouksessa  on  varsinaisella  jäsenellä  jokaista  palstaa  kohden  yksi  ääni.
Varsinaisen  jäsenen  perheenjäsen  tai  muu  yhdistyksen  varsinainen  jäsen  voi  yhdellä  (1)
valtakirjalla käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa
kielletty.

Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, tulee hänen tehdä 
siitä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia 
halutaan saada käsiteltäväksi. Johtokunta esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen 
kokoukselle.

10 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa 

esitetään

1. toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta,

2. tilinpäätös: tuloslaskelma ja tase



3. toiminnantarkastuskertomus

päätetään

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5. toimenpiteistä, joihin toiminnantarkastuskertomus antaa aihetta

6. vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,

7. liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen sekä talkoo-, vesi-, ym. käyttömaksujen 
suuruudesta kuluvalle vuodelle,

8. johtokunnan jäsenten, alatoimikuntien ja toimihenkilöiden palkkioista,

käsitellään

9. talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle,

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa

käsitellään

1. toimintasuunnitelma seuraavan kalenterivuoden toiminnasta,

valitaan

2. johtokunnan puheenjohtaja,

3. johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

4. alatoimikuntien jäsenet ja niiden toimihenkilöt,

5. yhdestä kahteen (1-2) toiminnantarkastajaa ja yhdestä kahteen (1-2) 
varatoiminnantarkastajaa

6. liittokokous-, ym. edustajat sekä tarvittavat jäsenehdokkaat,

käsitellään

7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen hallinto

11 §



Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi
(6) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Johtokunnan valitsee yhdistyksen 
syyskokous ja sen toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla
yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä. Konkurssissa oleva ei voi olla johtokunnan 
jäsenenä. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta 
sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Johtokunnan tulee kokoontua myös jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii, erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on
kokouksessa saapuvilla.

12 §

Johtokunnan tehtävänä on

• johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimenpanna yhdistyksen kokousten päätökset,

• vastata yhdistyksen raha-asioiden ja omaisuuden hoidosta,

• edustaa yhdistystä,

• laatia vuosittain yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma 

ja talousarvio,

• päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeen ottamisesta ja siitä vapauttamisesta,

• asettaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat ja muut toimielimet,

• kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä

• täyttää ne velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Tilikausi ja tilintarkastus

13 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.



Yhdistyksen tilinpäätös ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille
vähintään yksi kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. 

Yhdistyksellä  on  yhdestä  kahteen  (1-2)  toiminnantarkastajaa  ja  yhdestä  kahteen  (1-2)

varatoiminnantarkastajaa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

14 §

Yhdistyksen  nimen  kirjoittavat  puheenjohtaja  tai  varapuheenjohtaja  jompikumpi  yhdessä
sihteerin tai henkilön, jolle johtokunta on antanut siihen erikseen henkilökohtaisen oikeuden,
kanssa.

Kunniajäsenet

15 §
Henkilön,  joka erityisellä  tavalla  on edistänyt  yhdistyksen toimintaa  tai  muuten ansioitunut
Linnunlahden siirtolapuutarhan toiminnassa, voi yhdistys kutsua kunniajäsenekseen.

Kunniajäseneltä ei peritä yhdistykselle jäsenmaksua.

Erinäisiä määräyksiä

16 §

Yhdistyksen toimielinten kokouksessa päätetään asioista yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Henkilövaali toimitetaan aina suljetuin lipuin.

Äänten  jakaantuessa  tasan  ratkaisee  päätöksen  arpa  ja  muissa  asioissa  se  mielipide,  jota
kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Liiton  edustajilla  ja  piiritoimikunnan  edustajilla  on  läsnäolo-,  ja  puheoikeus  yhdistyksen
kokouksissa.

17 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosi- ja syyskokouksessa,
jos kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

Nämä säännöt ja niihin tehtävät muutokset on saatettava liittohallituksen tietoon.

18 §



Yhdistyksen  purkamisesta  on  päätettävä  kahdessa  perättäisessä  yhdistyksen  kokouksessa,
jolloin purkamista kannattaa kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jäänyt omaisuus, sitten kun velat ja muut
sitoumukset  on  suoritettu,  luovutettava  Suomen  Siirtopuutarhaliitto  ry:lle  säilytettäväksi
kymmenen  (10)  vuoden  ajaksi.  Jos  sen  ajan  kuluessa  perustetaan  paikkakunnalle  uusi
oikeuskelpoinen siirtolapuutarhayhdistys, on varat luovutettava sille. Muussa tapauksessa varat
jäävät Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:lle.

19 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 19.2.2014 ja 28.9.2014.


