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PUUMIESTEN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Liiton nimi on Puumiesten Liitto ry ja kotipaikka
Helsingin kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Puumiesten Liiton tarkoituksena on toimia
jäsenkuntansa yhdyssiteenä, ylläpitää ja kohottaa sen
ammattitaitoa ja osaamista sekä edistää maamme
metsä- ja puualan kilpailukykyä ja edistää suomalaisen
puun käyttöä. Liitto pyrkii toiminnallaan parantamaan
maamme metsien tuottoa, edistämään puuteollisuuden
teknistä ja liiketaloudellista kehitystä sekä kohottomaan
puutuotteiden arvoa ottamalla huomioon metsien
monikäyttöisyyden. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
Puumiesten Liitto
järjestää alan jatko- ja täydennyskoulutusta kurssien,
esitelmä- ja seminaaritilaisuuksien sekä opintoretkien
muodossa
seuraa valtakunnallisesti alan koulutusta ja osallistuu
sen kehittämiseen sekä tunnetuksi tekemiseen nuorten
keskuudessa
julkaisee aikakauslehteä ja harjoittaa muuta toimintaan
kiinteästi liittyvää julkaisutoimintaa
järjestää vapaa-ajantoimintaa
toimii yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa
Toimintansa tukemiseksi Puumiesten Liitto voi
harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa
vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta
järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
3. Jäsenet
Puumiesten Liiton jäseneksi voi liittyä metsä- tai
puualan koulutuksen saanut henkilö, alalla
vastaavanlaista pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä
toimiva muunkin koulutuksen saanut henkilö, alalle
opiskeleva henkilö sekä jokainen, joka hyväksyy liiton
tarkoituksen.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta liiton hallitus.
Liiton jäsenkunta jakautuu:
varsinaisiin jäseniin
kantajäseniin, jollaiseksi hyväksytään varsinainen
jäsen, joka 30 vuoden ajan on suorittanut
vuosijäsenmaksunsa tai joka siirtyy eläkkeelle ja on
maksanut vähintään 10 vuoden jäsenmaksun
opiskelijajäseniin

Mikäli maksuvelvollinen jäsen kahtena vuotena
peräkkäin jättää jäsenmaksunsa suorittamatta,
katsotaan hänet liitosta eronneeksi. Maksamalla kaikki
laiminlyödyt maksut tai esittämällä hyväksyttävän
selvityksen laiminlyönneistään voi asianomainen
kuitenkin hallituksen päätöksellä säilyttää jäsenyytensä.
Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, joka on jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on liittoon
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei
enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
5. Jäsenmaksu
Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
syyskokous talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja. Kantajäseniltä ei myöskään kanneta
jäsenmaksua. Opiskelijajäsenet maksavat puolet
vuotuisesta jäsenmaksusta.
6. Puumiesten Liiton alueyhdistykset
Puumiesten Liiton jäsenet voivat hallituksen luvalla
muodostaa alueellisia, liiton hallituksen hyväksymien
sääntöjen mukaisesti toimivia alueyhdistyksiä.
7. Hallitus
Puumiesten Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka
puheenjohtaja toimii myös liiton puheenjohtajana, jonka
vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hän ei
toimiaikanaan saa olla minkään liiton alueyhdistyksen
puheenjohtaja.
Hänen lisäkseen kuuluu hallitukseen kuusi varsinaista
ja viisi vuosijäsentä. Varsinaiset jäsenet valitsee liiton
syyskokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin
niin, että ensimmäisen vuoden kuluttua eroaa arvan
kautta kaksi, seuraavan jäljelle jääneistä toiset kaksi ja
sen jälkeen vuoron mukaan. Vuosijäsenet valitaan
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisuuksien
mukaan vastata jäsenkunnan ammatillista ja alueellista
jakautumaa.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi
varapuheenjohtajaa sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt
ja määrää heidän palkkansa.
Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan ja
muita toimikuntia valmistelemaan hallitukseen
käsiteltäväksi tulevia asioita. Työvaliokuntaa ja
toimikuntia voidaan täydentää tarpeen vaatiessa
asiantuntijajäsenillä hallituksen ulkopuolelta.
Työvaliokunnan puheenjohtajan määrää hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle, puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä liiton kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut liiton
toimintaa.
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Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään viisi hallituksen
jäsenistä on saapuvilla.
Asioista päätettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten
enemmistö. Äänten langetessa tasan ratkaisee
vaaleissa arpa, muissa tapauksissa puheenjohtajan
ääni.
Hallitus kutsuu alueyhdistysedustajat koolle yhteiseen
tapaamiseen vähintään kerran vuodessa ennen
vuosikokousta.
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Puumiesten Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat, kaksi yhdessä, taikka se tai ne
toimihenkilöt, joille hallitus oikeuden tähän myöntää.

12. Varsinaiset kokoukset
Liiton kevätkokouksessa 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
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Puumiesten Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
10. Yhdistyksen kokoukset
Puumiesten Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista
kokousta.
Liiton kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja
syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä
päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin
hallituksen jäsenelle.
Liiton kokouksiin on kaikilla liiton jäsenillä oikeus
osallistua. Liiton kokouksissa on jokaisella varsinaisella
jäsenellä, kantajäsenellä ja opiskelijajäsenellä sekä
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Yhdellä henkilökohtaisella valtakirjalla voi edustaa ja
äänestää.
Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Liiton kokouksissa tapahtuvat kaikki
äänestykset avoimesti, ellei joku vaadi suljetuin lipuin
suoritettavaa äänestystä.
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle
vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta liiton
jäsenlehdessä, jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse.

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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
6. valitaan liiton puheenjohtaja ja muut hallituksen
jäsenet erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja
vuosijäsenten tilalle
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
8. valitaan edustajat muiden yhteisöjen vuosikokouksiin
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli liiton jäsen tai alueyhdistys haluaa saada jonkin
asian liiton kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
13. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta
on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kuitenkin liiton purkamista koskeva päätös vielä on
vahvistettava toisessa, aikaisintaan kuusi kuukautta
myöhemmin pidettävässä kokouksessa niinikään
vähintään kolmella neljänneksellä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai liiton purkamisesta.
Puumiesten Liiton purkautuessa luovutetaan liiton varat
ensisijaisesti Puumiesten ammattikasvatussäätiölle tai
mikäli sitä ei enää olisi, muuhun liiton tarkoitusperiä
lähellä olevaan tarkoitukseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla.
Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
edellämainitulla tavalla.
Sääntöjen muutos rekisteröity Patentti- ja
rekisterihallituksessa 5.12.2008

