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1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäurheiluliitto ry ja kotipaikka
Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Näissä säännöissä
yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

2§ Tarkoitus
Liiton tarkoitus on tukea, innostaa, kehittää ja järjestää
metsätalouteen ja sen kulttuuriin liittyviä urheilulajeja
metsäalasta kiinnostuneille tai siinä toimiville ihmisille, kuten
opiskelijoille, ammattilaisille ja metsänomistajille. Liitto
määrittää lajikohtaisesti miten toteuttaa tarkoitustaan.
Tarkoituksena on myös lisätä metsäalalla toimivien yhteenkuuluvuuden
tunnetta, kohentaa henkistä sekä fyysistä kuntoa ja kehittää
ammattitaitoa, niin valtakunnallisella kuin kansainvälisellä
yhteistyöllä.

3§ Toimintamuodot
Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto järjestää ja johtaa
metsäammattilaisten yhteisiä valtakunnallisia metsätaito- ja
urheilukilpailuja, tukkilaiskisoja, sekä juhla-, valistus- ja
opintotilaisuuksia, ylläpitää metsänomistajien ja ammattilaisten
metsätaitokilpailuiden sääntöjä ja kilpailukortteja sekä
tukkilaisten sääntöjä, on mukana innostamassa metsäalan
opiskelijoita osallistumaan metsätaitokilpailuihin, on mukana
kansainvälisessä toiminnassa Metsäväen EM-hiihdoissa ja -
suunnistuksessa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä
asianomaisella luvalla toimeenpanee arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4§ Jäsenet
Liiton varsinaisia jäseniä ovat metsäammattilaisten koko maata
käsittävät rekisteröidyt yhdistykset ja vapaajäseniä MEOL-Metsäalan
Opiskelijat ry sekä metsäammattilaisten rekisteröidyt maakunnalliset
yhdistykset eli metsäurheilupiirit, jotka liiton liittokokous
jäseniksi hyväksyy ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.
Lisäksi voidaan kannatusjäseniksi ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä,
säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä sekä yksityisiä henkilöitä
kunniajäseniksi.

5§ Jäsenen eroaminen
Jäsen, joka haluaa erota liitosta, tehköön siitä kirjallisen
ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
liittokokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen on suoritettava
jäsenmaksunsa eroamisvuodelta. Liiton hallitus voi erottaa
jäsenyydestä jäsenen, joka laiminlyö velvollisuutensa liittoa
kohtaan tai toimii liiton tarkoitusta ja päätöksiä vastaan. Erotettu
jäsen voi vedota asiasta liittokokoukseen jättämällä liiton
hallitukselle liittokokoukselle osoitetun kirjallisen valituksen
kolmekymmentä päivää ennen seuraavaa liittokokousta.

6§ Toiminnan rahoittaminen
Liitolla on oikeus vuosittain kantaa varsinaisilta jäseniltä maksua,
joka määräytyy niihin kuuluvien henkilöjäsenmäärien mukaan. Maksun
suuruuden ja suoritusajan päättää liittokokous. Kannatusjäsenten
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maksuista päättää hallitus, ellei liittokokous toisin määrää.
Vapaajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

7§ Liiton toimielimet
Liiton toimielimet ovat liittokokous ja hallitus.

8§ Liittokokous
Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu
varsinaiseen kokoukseensa kerran vuodessa helmi- lokakuussa.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai jos vähintään 3/10 jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kuukauden kuluessa
pyynnön esittämisestä. Liittokokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään kuukautta
ennen varsinaista ja vähintään kaksi viikkoa ennen ylimääräistä
liittokokousta. Kutsu voidaan lisäksi julkaista liittokokouksen
nimeämissä valtakunnallisissa metsäalan lehdissä. Kokouskutsussa
ilmoitetaan käsiteltävät asiat.
Esityksiä liittokokoukselle saavat tehdä hallitus sekä varsinaiset
ja vapaajäsenet. Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat
on esitettävä hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen
liittokokousta.
Liittokokoukseen saavat jäsenet lähettää yhden edustajan jokaista
alkavaa 600 henkilöjäsentään kohden. Yhdellä jäsenellä saa olla
enintään kymmenen edustajaa liittokokouksessa. Jokaisella
edustajalla on yksi ääni. Liittokokouksessa ratkaistaan asiat
äänestyksissä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä
säännöissä ole toisin määrätty. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Liittokokousedustajien matkakulut suorittaa kukin jäsen
edustajilleen. Muut kokouskulut suorittaa liitto.

9§ Varsinaisessa liittokokouksessa
-Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteerit, pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat,
-todetaan kokouksen laillisuus,
-esitetään liiton edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnan tarkastajien lausunto,
-päätetään toiminta- ja tilinkertomuksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
-hyväksytään ja erotetaan jäsenjärjestöt,
-päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, suoritusajasta ja- tavasta,
-määrätään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten, ja toiminnan
tarkastajien palkkiot,
-valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa,
-hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio,
-päätetään muista ohjelmaan otetuista kysymyksistä.

10§ Hallitus
Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu varsinaisen
liittokokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuusi varsinaista ja sama
määrä henkilökohtaisia varajäseniä, mikäli mahdollista varsinaisten
jäsenten henkilöjäsenmäärien suhteessa. Puheenjohtajan toimikausi on
kaksi vuotta.  Vuosittain eroaa hallituksesta kaksi varsinaista ja
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kaksi varajäsentä, aluksi arvan kautta ja sen jälkeen vuoronsa
mukaan. Esimerkiksi vuonna 2017 on valittu kaksi jäsentä ja
varajäsentä, jotka toimivat vuodet -17, -18, -19 hallituksessa, näin
heidän kautensa hallituksessa on kestänyt kolme vuotta, kuten
muillakin. Hallitukseen kuuluu myös MEOL-Metsäalan Opiskelijat ry:n
ehdottama edustaja, jonka liittokokous hyväksyy. Edustajalla on
saman suuruinen päätäntävalta kuin muilla varsinaisilla jäsenillä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi kolme hallituksen jäsentä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa. Hallitus voi määräämiään
asioita varten asettaa työryhmiä.

11§ Hallituksen tehtävä
Hallituksen tehtävä on johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja
liittokokouksen päätösten mukaisesti, hoitaa liiton omaisuutta,
valvoa kirjanpitoa ja vastata tilinpäätöksistä, laatia
toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, edustaa
liittoa, kantaa ja vastata sekä kutsua koolle liittokokous ja
valmistella siinä käsiteltävät asiat.

12§ Tilit
Liiton tilit pidetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut
hallintoasiakirjat on viimeistään helmikuun loppuun mennessä
annettava toiminnantarkastajien käytettäviksi. Heidän tulee antaa
hallitukselle ja varsinaiselle liittokokoukselle osoitettu lausunto
toimittamastaan tarkastuksesta ennen liittokokousta.

13§ Nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri molemmat
yhdessä.

14§ Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liittokokouksessa, jos
muutosta kannattaa vähintään 4/5 kokouksessa annetuista äänistä.

15§ Liiton purkaminen
Jos liitto päätetään purkaa, on päätöstä käsiteltävä kahdessa
peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä
liittokokouksessa ja purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa
kannatettava 4/5 kokouksessa annetuista äänistä. Liiton purkautuessa
käytetään liiton jäljellä olevat varat sääntöjen 2 pykälässä
määrättyyn tarkoitukseen siten kuin purkamiskokouksessa lähemmin
päätetään.


