
LASTEN JA NUORTEN PUUTARHAYHDISTYS RY

SÄÄNNÖT
  

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry. ja sen kotipaikka on 
Helsinki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää lasten ja nuorten puutarhakulttuuria 
ja -harrastusta kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen kestävään 
tulevaisuuteen tähdäten. 

3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  
1. ylläpitää voittoa tuottamattomia lapsille ja nuorille tarkoitettuja puutarhoja
2. järjestää eripituisia puutarha- ja ympäristöaiheisia päiväleirejä, kerhoja ja kursseja
3. harjoittaa koulutus-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
4. tekee aloitteita puutarha-, kasvatus-, ympäristö- ja kulttuurialan viranomaisille
5. on yhteistoiminnassa järjestöjen, viranomaisten sekä yritysten kanssa.

4 § YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksuja sekä hakee 
toimintaansa varten avustuksia ja muita määrärahoja.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta 
omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja 
toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa.   

Yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja 
kiinnittämisestä.

5 § PÄÄTÖSVALTA JA JÄSENET

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa 
yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö ja säätiö. Lapsijäseneksi voi liittyä huoltajan suostumuksella henkilö, joka on 
iältään 7–14 -vuotias. 

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan 
yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Varsinaisilta ja lapsijäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään 
vuosikokouksessa erikseen kummallekin jäsenryhmälle.
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Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä yhdistyslaissa säädetyin perustein. Jäsen 
voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut vuotuista 
jäsenmaksuaan puolen vuoden kuluessa sen erääntymisestä. 

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistykselle kunniajäseniä, jotka ovat huomattavasti 
edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua, 
mutta heillä on läsnäolo- ja puhe- muttei äänioikeutta kokouksissa.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
maaliskuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Kokouksessa äänioikeutettu on varsinainen jäsen, joka on täyttänyt 15 vuotta ja 
jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää 
äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Äänioikeutta ei ole jäsenellä, jonka edellisen 
vuoden jäsenmaksu on kyseisen vuoden loppuun mennessä maksamatta. Varsinaisena 
jäsenenä olevalla yhteisöllä ja säätiöllä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. 
Lapsijäsenellä ei ole äänioikeutta.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään 14 
vuorokautta ennen kokousta lähettämällä joko kutsu kirjeitse tai sähköpostilla kullekin 
jäsenelle, tai julkaisemalla jäsenlehdessä tai valtakunnallisessa sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. 
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa
 hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti
 laatia ja esittää yhdistyksen vuosikokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi 

ja talousarvioksi
 laatia ja esittää yhdistyksen vuosikokoukselle tilinpäätös ja toimintakertomus 

edellisen vuoden toiminnasta
 valmistella muut yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
 hyväksyä jäsenet ja katsoa jäsenet eronneeksi sekä pitää luetteloa jäsenistä
 ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteensa 

ehdoista
 huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, rahoittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin
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Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista 
jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan vähintään yksi (1) 
jäsen, joka valintahetkellä on 15 -vuotta täyttänyt, mutta alle 18 -vuotias. 
Hallitukseen voi kuulua kuitenkin enintään kaksi (2) 15–18 -vuotiasta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan, 
toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee joko keskuudestaan 
tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan hallituksen päättämällä 
tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa on 
jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

9 § MUUT TOIMIELIMET

Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä alaosastoja, joille yhdistyksen hallitus antaa 
toimintaohjeet. Yhdistyksen hallitus voi asettaa erityisiä tehtäviä varten työryhmiä, 
kutsua niihin jäseniä, määrätä puheenjohtajat sekä antaa toimintaohjeet.

10 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, 
tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai muun hallituksen määräämän 
täysvaltaisen henkilön kanssa. 

11 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta hallitukselle.

12 § VUOSIKOKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
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5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen 
suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä 
viikkoa ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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