
Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry. 

Säännöt 

 

 

1. Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 

Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Oulun kaupunki ympäristökuntineen.  

 

2. Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on itse elinkeinoa harjoittamatta metsänhoidon ja metsätalouden 

yleisten edellytysten edistäminen sekä jäsentensä metsänhoidollisen tiedon ja ammattitaidon 

kohottaminen. Yhdistys pyrkii toiminnallaan lisäämään tasapuolisesti jäsentensä 

vaikutusmahdollisuuksia metsänomistajien järjestötoiminnassa.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. Järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja ja retkeilyjä sekä on yhteydessä muihin 

yksityismetsätalouden järjestöihin. 

 

2. Aloitteita ja esityksiä tekemällä vaikuttaa yksityismetsätaloutta koskeviin kysymyksiin siten, 

että metsänomistajien edut tulevat mahdollisimman hyvin huomioon otetuksi.  

 

3. Toimii yhteistyössä matsänhoitoyhdistysten, niiden liittojen, MTK:n metsävaltuuskunnan sekä 

muiden vastaavien järjestöjen kanssa. 

 

4. Toimii yhteistyössä metsälautakuntien ja metsäkeskusten kanssa. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä testamentteja, 

omistaa kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä harjoittaa kustannustoimintaa. 

 

3. Jäsenet  

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä sen toimialueella asuvat metsänomistajat perheenjäsenineen 

sekä kuolinpesien ja perikuntien osakkaat, jotka omistavat metsämaata Suomessa. Jäseniksi 

hyväksytään myös yhdistyksen toimialueella metsämaata omistavat oikeuskelpoiset yhteisöt ja 

säätiöt. Puunjalostusteollisuutta harjoittavaa yhteisöä ei hyväksytä jäseneksi. Yhdistykseen voidaan 

ottaa kannattajajäseniä, joilla ei ole päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäseneksi 

voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka ei harjoita puunjalostusteollisuutta.  

 

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi 

henkilön, joka pitkäaikaisella ja merkittävällä tavalla on huomattavasti edistänyt ja tukenut 

yhdistyksen toimintaa. 

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle . Yhdistyksen 

jäsenet hyväksyy hallitus. 

 



Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa 

jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen, tarkoitusperien tai edun vastaisesti. 

 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää 

vuosikokous. Kannattajajäsenten vuosimaksun päättää hallitus. Kunniapuheenjohtajalta ja 

kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

 

4. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4 

varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Heidän toimikautensa puheenjohtajaa lukuun ottamatta on 

kaksi vuotta. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Ensi kerran valituista hallituksen jäsenistä 

on erovuorossa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Sen 

jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi kutsua 

itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai 

kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii ja on päätösvaltainen, kun vähintään kolme 

jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

 

Päätökset tehdään yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se 

mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin 

tai rahastonhoitajan kanssa. 

 

6. Talous 

Toimintansa rahoittamiseen yhdistys voi periä jäsenmaksua, jonka suuruuden vahvistaa 

vuosikokous sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. 

 

7. Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 

viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

8. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän 

(7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kunkin jäsenen ilmoittamaan 

osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämässä yhdistyksen kotipaikkakunnalla 

ilmestyvässä lehdessä. 

 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. 



 

Yhdistys voi pitää tarvittaessa myös ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous pidetään, kun 

hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kuin vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.  

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Kunniapuheenjohtajalla, 

kunniajäsenellä ja jokaisella varsinaisella jäsenellä on kullakin yksi ääni, eivätkä he voi luovuttaa 

äänioikeuttaan toisen käytettäväksi. 

 

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. 

 

10. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. Kokouksen avaus. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

-puheenjohtajan valinta 

-sihteerin valinta 

-pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta. 

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

 

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. 

 

8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta. 

 

9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle. 

 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavalle tilikaudelle. 

 

11. Edustajien valinta yhteisöihin, jossa yhdistys toimii. 

 

12. Päättäminen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamisesta jäsenille sääntöjen 8 §:n 

mukaisesti. 

 

13. Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. 

 

14. Kokouksen päättäminen. 

 



Mikäli joku jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on 

kirjallisesti ilmoitettava siitä 21 vuorokautta ennen kokousta. 

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

kaksi kolmasosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä.  

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varata yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 

 

 


