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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Nimi: Lassilan palstaviljelijät ry
Kotipaikka: Helsinki
Rekisterinumero: 160.378
Merkitty rekisteriin: 10.03.1994
Jäljennös annettu: 12.10.2013

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Lassilan palstaviljelijät ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on virkistysviljelyn edistäminen ja kehittäminen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys vuokraa Helsingin kaupungilta 
viljelypalsta-alueen ja luovuttaa jäsenmaksua vastaan viljelypalstoja 
jäsenilleen. Yhdistys järjestää viljelyaiheisia esitelmä- ja 
keskustelutilaisuuksia, kesätapahtumia, koko viljelypalsta-alueen maisemallisia
hoito- ja kunnostustalkoita sekä elonkorjuujuhlia ja jakaa viljelyaiheisia 
julkaisuja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää tapahtumia, talkoita 
sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia sekä myyjäisiä.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki helsinkiläiset.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai 
tarkoituksen hyväksi toimineen henkilön voi yhdistyksen kokous hallituksen 
esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi, jolla ei ole 
jäsenmaksuvelvollisuutta.
Jäsenten toimintaa yhdistyksessä ohjaavat sääntöjen lisäksi maanvuokrasopimuksen
velvoitteet viljelypalsta-alueen käytöstä ja hoidosta sekä yhdistyksen ohjeet 
viljelijöille. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla 
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai
ohjeita vastaan tai toimii yhdistyksen kannalta vahingollisesti, voidaan erottaa
yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Halutessaan jäsenellä
on oikeus tulla kuulluksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa saatuaan tiedon 
erottamisestaan. Erotetun jäsenen on ilmoitettava halunsa tulla kuulluksi 30 
päivän sisällä erottamisilmoituksen saamisesta.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
vuosikokous.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään (2) kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi 
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.



2/2

6 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava 
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu 
sähköpostitse tai kirjeellä kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu 
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
tammi-helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous 
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella 
äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet anne- tuista äänistä. Äänten mennessä 
tasan ratkaistaan vaalit arvalla.
Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide

9 § 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;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu- vapauden 

myöntämisestä;
7 . vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksun suuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, 
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
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.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


