
PIRKANMAAN SIIRTOLAPUUTARHOJEN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ja sen kotipaikka on Tampere.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä Aluejärjestö.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Aluejärjestön toiminnan tarkoituksena on yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen 
Pirkanmaalla toimivien rekisteröityjen siirtola- ja ryhmäpuutarhojen kesken. Tämän vuoksi
Aluejärjestön tulee

• edistää uusien puutarha-alueiden perustamista Pirkanmaalle
• toimia siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämiseksi, niiden toiminnan edistämiseksi ja 

tason parantamiseksi
• tehdä siirtolapuutarhatoimintaa ja sen periaatteita tunnetuksi
• tarjota jäsenyhdistysten jäsenille valistus- ja virkistystoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Aluejärjestö
• pyrkii yhteistoimintaan siirtolapuutarha-asioihin vaikuttavien viranomaisten ja
• yhteisöjen kanssa
• tekee näille sellaisia esityksiä, jotka tukevat, tehostavat ja monipuolistavat
• siirtolapuutarhatoimintaa ja kohottavat sen tasoa
• kehittää ja ylläpitää alueen siirtola- ja ryhmäpuutarhojen yhteistoimintaa
• järjestää jäsenyhdistystensä kanssa toiminnan tavoitteiden mukaisia esitelmä-, 

juhla-, urheilu- ja muita vastaavia tilaisuuksia, huolehtii näiden koordinoinnista sekä 
osallistumisesta alueellisiin ja valtakunnallisiin siirtolapuutarhatapahtumiin

• huolehtii siitä, että urheilu- ja kilpailutoiminta tapahtuu yhteisesti hyväksyttyjen 
sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti

• ylläpitää yhteyksiä siirtolapuutarhayhdistyksiin sekä sellaisiin koti- ja ulkomaisiin 
järjestöihin, joiden toiminta sivuaa siirtolapuutarhatoimintaa

• toimii kaikin tavoin Suomen Siirtolapuutarhaliiton periaatteiden ja sääntöjen 
mukaisesti

3§ Jäsenet

Aluejärjestön jäseneksi voivat liittyä Pirkanmaalla toimivat rekisteröidyt siirtola- ja 
ryhmäpuutarhayhdistykset. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Aluejärjestön hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua Aluejärjestön kokouksessa 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Aluejärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan . 
merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua 
ilmoittamispäivästä. Eroava jäsen maksaa jäsenmaksunsa kalenterivuoden loppuun ja 
suorittaa muut maksunsa, joihin on määrätyksi ajaksi sitouduttu, Aluejärjestölle.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta 
tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on Aluejärjestöön liittymällä 
sitoutunut tai on menettelyllään Aluejärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vahingoittanut  Aluejärjestöä tai ei enää täytä laissa tai Aluejärjestön säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja.



5§ Jäsenmaksu

Jäsenyhdistyksiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyhdistyksen 
varsinaisten jäsenten määrän perusteella. Maksun suuruuden päättää syyskokous.

Syyskokouksen päätöksellä voidaan kerätä myös ylimääräinen jäsenmaksu, joka ei 
kuitenkaan saa olla varsinaista jäsenmaksua suurempi.

Jäsenyhdistykset maksavat Aluejärjestölle kunkin vuoden jäsenmaksun kesäkuun loppuun 
mennessä.

Kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

6§ Hallitus

Aluejärjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, 
vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä sekä yhtä monta 
henkilökohtaista varajäsentä. Hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen kustakin 
jäsenyhdistyksestä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai     ulkopuoleltaan 
sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi 
vähintään puolet sen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa.

Hallituksen tehtävänä on
• valmistella ja kutsua koolle Aluejärjestön kokoukset
• laatia Aluejärjestön toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja talousarvio
• toimittaa tilintarkastajille kuukautta ennen kevätkokousta kaikki se materiaali, mitä 

kulloinkin voimassa olevat säännökset edellyttävät
• huolehtia Aluejärjestön sääntöjen noudattamisesta ja kokouspäätösten 

toteuttamisesta

Hallitus voi valita toiminnan kannalta tarpeelliseksi katsottuja toimikuntia

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta. Kokouskutsu on saatettava tiedoksi vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Aluejärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä 
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, aina kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi, tilin- ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Aluejärjestön kokoukset

Aluejärjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.



Aluejärjestön kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa 
hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Aluejärjestön kokous niin päättä tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kuudesosa (1/6)  Aluejärjestön jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle.

Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus valita kokouksiin kolme (3) edustajaa, joilla kullakin on 
yksi ääni. Aluejärjestön päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava Aluejärjestön kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä niin, 
että kutsu on perillä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Aluejärjestön kevätkokouksessa esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien 
lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat.

Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, päätetään 
jäsenmaksujen suuruudesta ja virkailijoiden palkkioista, valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
hallituksen varsinaiset ja varajäsenet, kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian Aluejärjestön kevät- tai syyskokouksessa 
käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Jäsenyhdistyksen kokoukseen tuomaan asiaan tulee 
liittyä Aluejärjestön hallituksen lausunto.

10§ Toimintansa tukemiseksi Aluejärjestö

voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita sekä toimintaansa varten 
tarpeelliseksi katsottuja kiinteistöjä, Aluejärjestö voi harjoittaa teatteritoimintaa, 
kioskikauppaa, kauppa- ja ravintolaliikettä ja se voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja 
testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä, joiden tuoton se käyttää 
siirtola- ja ryhmäpuutarhatoiminnan tukemiseen.

11§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamiseksi on tehtävä Aluejärjestön kevätkokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta.

12§ Aluejärjestön purkaminen ja varat järjestön purkautuessa.

Päätös Aluejärjestön purkamisesta on tehtävä Aluejärjestön kokouksessa vähintään  kolmen 
neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava Aluejärjestön 
purkamisesta.

Aluejärjestön purkautuessa jaetaan jäljellä olevat varat jäsenyhdistysten kesken käyttäen 
jaon perusteena yhdistysten jäsenmäärää.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 11.3.2004


