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Säännöt 
1§ Nimi, kieli ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistys ry. Ruotsiksi yhdistyksen nimi on Otnäs 
stadsodlingsförening rf. Englanniksi käytetään epävirallista nimeä Otaniemi Urban Gardening 
Association. 
 
Yhdistyksen kieli on suomen kieli, kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi, mutta keskusteluun 
voidaan ottaa osaa muillakin kielillä. 
 
Yhdistyksen kotipaikka on Espoo 

2§ Tarkoitus, toiminta ja rahoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 

- Edistää ja kehittää kaupunkiviljelytoimintaa ja puutarhaviljelyä jäsentensä ja muiden 
Aalto-yliopiston piirissä toimivien työntekijöiden, opiskelijoiden ja yhdistysten 
keskuudessa 

- Valvoa jäsentensä yhteisiä etuja 
- Edistää jäsentensä yhteisiä harrastuksia 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
- Vuokraa Otaniemestä viljelypalsta-aluetta ja edelleen vuokraa palstoja varsinaisille 

jäsenilleen voittoa tavoittelematta 
- Hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita 

Lisäksi tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 
- Harjoittaa opetus-, tiedotus-, ja valistustoimintaa 
- Tehdä esityksiä ja aloitteita yliopistoyhteisön ja kaupungin eri tahoille 
- Järjestää kokouksia, talkoita ja juhla- ja virkistystilaisuuksia 
- Olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 
- Harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa 

jäsenilleen voittoa tavoittelematta 
- Järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, 

avustuksia ja testamentteja. 
- Kerätä jäsenmaksuja 
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3§ Jäsenet 
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus lukuun ottamatta kunniajäsenet, jotka kutsuu hallituksen 
esityksestä yhdistyksen kokous. 
 
Yhdistyksessä voi olla seuraavanlaisia jäseniä: 
 
Varsinainen jäsen 
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ovat 
Aalto-yliopiston henkilökuntaa tai opiskelijoita tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 
yhdistysrekisterissä olevia yhdistyksiä tai muita Otaniemen alueella toimivia henkilöitä tai 
oikeuskelpoisia yhteisöjä ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Henkilön, joka tekee 
viljelypalstan vuokrasopimuksen yhdistyksen kanssa tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen. 
 
Kunniajäsen 
Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen merkittävällä tavalla 
edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa 
 
Kannatusjäsen 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-ajatuksen hyväksyviä henkilöitä ja 
oikeuskelpoisia yhteisöjä 
 
Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet 
Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Kullakin varsinaisella 
jäsenellä on yksi ääni. 
 
Kannatus- ja kunniajäsenillä. Jos he eivät ole samalla varsinaisia jäseniä, on vain läsnäolo- ja 
puheoikeus. 
 
Yhdistyksen vuosikokous päättää jäseniltä perittävästä jäsen- ja liittymismaksuista. 
 
Jäsen- ja liittymismaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen. 
 
Vuosikokous päättää myös varsinaisilta jäseniltä perittävät maanvuokrat sekä muut palstan ja 
puutarha-alueen ylläpitoon liittyvät hoito- ja kulutusmaksut. 
 
Yhdistyksen jäsenille määrätyt sääntömääräiset maksut tulee suorittaa vuosittain hallituksen 
antamaan määräpäivään mennessä. 
 
Kunniajäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksuista.  
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Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. 
 
Eronneen jäsenen on suoritettava jäsen- ja vuokrasuhteisiin liittyvät erääntyneet ja myöhemmin 
erääntyvät jäsen- ja muut edellä mainitut maksut siihen asti, kunnes hänen jäsen- ja 
vuokrasuhteensa yhdistykseen päättyy. 
 
Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- tai muut sääntömääräiset maksut tai 
muut sääntöihin perustuvat jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen 
vuokrasopimuksen tai on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. 
 
Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen hallitus, mutta jäsenellä on oikeus vedota asiassa 
yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden 
kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. 
 
Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä. 

4§ Hallitus ja toimihenkilöt 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 2-10 
muuta jäsentä. 
 
Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia henkilöjäseniä tai varsinaisen 
jäsenyhteisön jäseniä. Hallitukseen voidaan valita kutakin palstaa kohden vain yksi jäsen 
kerrallaan 
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tehtävänä on: 

- Vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta 
- Edustaa yhdistystä 
- Asettaa tarvittavat jaostot ja toimikunnat sekä määritellä niiden ja valittavien 

toimihenkilöiden tehtävät 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 
Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten. 
 

 



Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistys ry      28.10.2020 
Otnäs stadsodlingsförening rf 
Otaniemi Urban Gardening Association 
 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista 
hallituksen jäsenistä ovat läsnä. 
 
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät 
tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 

5§ Nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. 

6§ Tilit ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 
 
Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa 
ennen vuosikokousta. 
 
Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

7§ Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla sekä palsta-alueen ilmoitustaululla. 

8§ Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa 
ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 
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 päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen 
puheenjohtajan kannattama mielipide. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 
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9§ Vuosikokousten asiat 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen asialista 
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Keskustellaan kesäkauden toiminnan päälinjoista 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen asialista 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä eri jäsenryhmien liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet sekä vuokrat ja muut säännöissä määrätyt maksut ja niiden 
maksutapa 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet 
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, 
hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta. 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai 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 siirretään velkojen maksun jälkeen yhdistyksellä jäljellä olevat varat 
yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan joillekin seuraavista tahoista: 

1. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 
2. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhdistysrekisterin 1. luettelon yhdistys 
3. Teknologföreningen-osakunta, säätiö  tai  rahasto,  jonka  tarkoituksena  on tukea 

Aalto-yhteisön tai sen jäsenten toimintaa 
Mikäli varojen käyttö yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan osoittautuu 
mahdottomaksi, siirtyvät ne Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen. 

 


