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1§ NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Tilkan palstaviljelijät ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu vuonna 1996 ja sen rekisteri-
numero on 169430. 

 
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää virkistysviljelyä Tilkankadun kaava-alueen viljelypalsta-alueella. Maanvuok-
rasopimuksen mukaan Tilkankadun kaava-alueella tarkoitetaan kortteleita, jotka sijaitsevat Tilkankadun, Hiittistenkujan ja Pik-
ku Huopalahdenpuiston rajaamalla alueella. 

 
Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. vuokraa itselleen viljelypalsta-alueen Helsingin kaupungin Kiinteistövirastolta, 
2. vuokraa edelleen viljelypalstoja ensisijaisesti Tilkankadun kaava-alueella asuville, sekä myös muille viljelystä kiin-

nostuneille helsinkiläisille, 
3. on yhteistoiminnassa viljelypalstatoiminnasta kiinnostuneiden yhteisöjen tms. kanssa, 
4. tekee valistustyötä levittämällä tietoutta puutarhasta ja sen toiminnasta, 
5. valvoo järjestystä ja hyvien tapojen noudattamista viljelypalsta-alueella. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

1. omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, 
2. ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia, 
3. hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä erilaisia keräyksiä, arpajaisia, kirpputoreja ja myyjäisiä sekä 

julkaista jäsenlehteä, jossa on myytävää mainostilaa. 
 

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. 
 
3§ JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kannattaa 2§:ssä esitettyjä tarkoitusperiä. 
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tar-
koitusta ja toimintaa. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, jo-
ka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
 

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla 
erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestä kuukauden kuluttua siitä, kun 
eroilmoitus jätetään. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa ja palstavuokransa maksamatta 
tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä 
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jos hän ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kir-
jallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisesta erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää 
lukuun ottamatta. Yhdistyksen on käsiteltävä vetoomus yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. 
 
Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa 
tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. 
 
Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien, yhdistyksen hallitus 
voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Maksun laiminlyönnin johdosta eronneeksi katsotulla jäsenellä ei ole oikeutta 
vedota asiassa yhdistyksen hallitukseen tai yhdistyksen kokoukseen. 
 
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 
 

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen 
kummallekin jäsenryhmälle sekä palstavuokran suuruudesta päättää vuosikokous. 
 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
 

6§ HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme – viisi (3-5) varsinaista jä-
sentä sekä kaksi (2) varajäsentä. 
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan 
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
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Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läs-
nä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallituksen tehtävänä on: 
1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa 
2. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta 
3. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle 
4. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä 
5. vahvistaa yhdistyksen toimintasäännöt ja vuokranantajan ohjeet sekä valvoa niiden noudattamista 
6. nimittää yhdistyksen tarvitsemat toimikunnat 
7. ottaa yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt 
8. pitää yhteyttä 2§ mainittuun maa-alueen vuokranantajaan 
9. huolehtia tiedottamisesta yhdistyksen jäsenille 
 

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä. 
 

8§ TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 3 viikkoa ennen vuosi-
kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 
 

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA NIIDEN KUTSUMINEN KOOLLE 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta 
lähettämällä kutsu kirjallisena, kirjeenä tai sähköpostilla kullekin jäsenelle. 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa. Kokouksen paikan ja tar-
kemman ajankohdan määrää yhdistyksen hallitus. 
 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeellisek-
si tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin tietyn asian takia tehnyt siitä halli-
tukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatta-
valla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet an-
netuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 
 

10§ VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma, talousarvio, liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen 
  suuruudet sekä palstavuokrat 
8. päätetään hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkioista 
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet 
11. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa 
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
13. kokouksen päättäminen 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kir-
jallisesti hallitukselle viimeistään tammikuussa niin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäs-
osan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkami-
sesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän ko-


