SÄÄNNÖT
1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Sahayrittäjät ry ja sen kotipaikka on Espoo, toimialueena koko
maa.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sahayrittäjiä yhdistävänä ammatillisena elimenä, valvoa
heidän ammatillisia etujaan, tehostaa sahojen kehitystä ja alan ammattitaitoa antamalla
opetusta, tekemällä viranomaisille ja muille sidosryhmille esityksiä ja aloitteita, antamalla
lausuntoja alan asioista, järjestämällä kokouksia, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia ja - matkoja
sekä harjoittamalla taloudellista valistustyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alayhdistyksiä ja
jaostoja.
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita. Se voi myös perustaa rahastoja ja ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja

3§ JÄSENET
Yhdistyksellä on kolmenlaisia jäseniä: varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.
Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on halukas toimimaan tarkoituksen toteuttamiseksi.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaan normaalisti ja yhdistyksen kokoukseen
puheoikeudella, mutta äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Jokainen jäseneksi liittynyt ja
hyväksytty henkilö merkitään jäsenluetteloon.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on
ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyslain 14§:n mainitsemissa tapauksissa.

4§ JÄSENMAKSU
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä
jäsenmaksua.

5§ HALLITUS JA NIMENKIRJOITUS
Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan,
varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa puheenjohtajan lisäksi
valitut vähintään viisi, enintään yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kolmesta viiteen varajäsentä.
Valinnat suoritetaan siten, että maan eri osat tulevat mahdollisuuksien mukaan edustetuiksi.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä, ja hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.
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Hallitus voi valita työvaliokunnan yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamista varten, sekä ottaa
tarvittaessa keskuudestaan tai ulkopuolelta muita toimijoita juoksevien asioiden hoitamista
varten.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja/tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja
yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6§ TILIKAUSI JA TOIMINNAN-/ TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnan-/tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen yhdistyksen
vuosikokousta.

7§ TOIMINNAN-/TILINTARKASTULAUSUNTO
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun 1. ja huhtikuun 31. päivän välisenä aikana
yhdistyksen hallituksen lähemmin määräämänä ajankohtana ja sen päättämässä paikassa.
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.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja yhteisöjäsenen
edustajalla yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

9§ VUOSIKOKOUSASIAT
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan
tarkastajien ja mahdollisten äänenlaskijoiden valinnan sekä laillisuuden toteamisen ja
työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen seuraavat asiat
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esitetään hyväksyttäväksi hallituksen edellisen vuoden kertomus toiminnasta, edellisen
vuoden tilit ja toiminnan-/ tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus ja hallitusjäsenille maksettavien korvausten suuruus
valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
valitaan vähintään yksi enintään kaksi toiminnan-/ tilintarkastajaa ja vastaava määrä
varahenkilöitä tarkastamaan kuluvan toimintavuoden tilejä ja hallintoa
Valitaan muita tarpeellisia toimihenkilöitä ja toimikuntia sekä edustajia kokouksiin sekä
päätetään näiden korvauksista ja palkkioista.
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

10§ KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta
ennen kokousta yhdistyksen jäsenlehdessä ja verkkosivulla julkaistulla ilmoituksella.

11§ VAROJEN KÄYTTÖ
Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla tai muulla tavalla karttuvat tulonsa yhdistys käyttää
ammattitaidon edistämiseen, alan työvälineiden kehittämiseen, oman toimintansa tarpeisiin ja
muihin sääntöjen 2§:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Ehdotusta yhdistyksen purkamisesta älköön hyväksyttäkö niin kauan kuin vähintään
10 % jäsenmaksun maksaneista sitä vastustaa.
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.

Kajaanissa helmikuun 14 päivänä 2015.

