
 
Lapin agronomit ry 
SÄÄNNÖT 
 
   1 § 
 
Nimi, kotipaikka ja toimialue 
 
Yhdistyksen nimi on Lapin agronomit ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialueena on 
Lappi. Yhdistys on jäsenenä Agronomiliitto ry:ssä. 
 
 
   2 § 
 
Tarkoitus 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on Agronomiliiton jäsenyhdistyksenä valvoa jäsentensä 
yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenkuntansa yhteistoimintaa ja -henkeä. 
 
 
   3 § 
 
Toiminta 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia, järjestää jäsenilleen kursseja, 
opintoretkeilyjä sekä muita tilaisuuksia, ylläpitää suhteita muihin ammatillisiin yhteenliittymiin 
ja toimii yhteistyössä toimialansa järjestöjen kanssa. 
 
 
   4 § 
 
Jäsenyys 
 
Yhdistyksen jäseneksi johtokunta voi hyväksyä elintarviketalouteen liittyvän ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä sekä em. henkilöiden kanssa samoilla aloilla 
työskenteleviä muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat 
Agronomiliiton jäseniä. 
 
Hankittuaan lausunnon Agronomiliiton hallitukselta johtokunta voi lisäksi hyväksyä jäseneksi 
ulkomailla vastaavan korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, joilla on kotipaikka 
Suomessa. 
 
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut 
yhdistyksen hyväksi. 
 
Jäsenen on yhdistykseen liittyessään ilmoitettava yhdistykselle ja Agronomiliitolle, mihin 
muihin Agronomiliiton jäsenyhdistyksiin hän kuuluu tai liittyy. Jäsen ilmoittaa samalla yhden 



yhdistyksen, jossa hänen jäsenyytensä otetaan huomioon määriteltäessä yhdistyksen jäsenmäärä 
agronomiliiton jäsenyhdistyksenä (pääjäsenyysyhdistys). 
 
 
   5 § 
 
Jäsenyydestä erottaminen 
 
Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja 
päätöksiä tai muuten vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. 
 
Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka ei täytä laissa tai yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Lisäksi johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi 
yhdistyksestä, jos jäsen ei muistutuksesta huolimatta ole maksanut jäsenmaksua 
kalenterivuoden loppuun mennessä. 
 
 
   6 § 
 
Toiminnan rahoittaminen 
 
Jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämä jäsenmaksu, 
jonka kantamisen yhdistys voi antaa Agronomiliiton toimiston tehtäväksi. 
 
Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. 
 
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa, panna toimeen 
asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hankkia ja hallita toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
 
 
   7 § 
 
Toimielimet 
 
Päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä on yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä 
johtokunta. 
 
 
   8 § 
 
Yhdistyksen kokous 
 
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää vuosittain elo-lokakuussa pidettävä varsinainen kokous. 
Tarpeen mukaan tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii, johtokunta kutsuu 
ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. 
 



Yhdistyksen kokouskutsu lähetetään jäsenille kirjeitse vähintään 10 päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 
 
 
   9 § 
 
Yhdistyksen kokouksen tehtävät 
 
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavassa luettelossa mainitut asiat: 
 
1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat. 
2. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus. 
3. Esitetään tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. 
4.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
5.  Käsitellään sääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaisesti jäsenten erottamista koskevat asiat. 
6.  Päätetään johtokunnan jäsenten matkakorvauksista ja palkkioista sekä tilintarkastajien 
 palkkioista. 
7.  Valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uuden jäsenet. 
8.  Valitaan johtokunnan keskuudesta puheenjohtaja. 
9.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kummallekin varahenkilöt. 
10. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta. 
11. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. 
12. Käsitellään Agronomiliiton liittovaltuustossa esille tulevat asiat. 
13 Valitaan kolmivuotiskausittain Agronomiliiton liittovaltuustoon ehdokkaat  
liittoäänestystä varten Agronomiliiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen  
mukaisesti. 
14. Käsitellään mahdollisen muut asiat. 
 
 
   10 § 
 
Johtokunta 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota kutsutaan johtokunnaksi. Siihen kuuluu kuusi jäsentä, 
joista yhden yhdistyksen kokous on valinnut puheenjohtajaksi ja toisen johtokunta on valinnut 
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan jäsenet valitaan yhdistyksen kokouksessa 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Toimikausi alkaa 
valintakokouksen päättyessä. Sama henkilö voidaan valita johtokunnan jäsenkesi 
yhtäjaksoiseksi enintään kerran uudestaan. 
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä 
on paikalla. Äänestyksessä asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaalit ja suljettu 
lippuäänestys ratkaistaan arvalla. 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri. 
 
 



 
 
   
   11 § 
 
Johtokunnan tehtävät 
 
Johtokunnan tehtävänä on: 
1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut 
toimihenkilöt; 
2) hoitaa yhdistyksenasioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti, 
3) valmistaa vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös, 
4) valmistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio; 
5) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sääntöjen määräämällä tavalla ja valmistella niissä 
esille tulevat asiat; 
6) hyväksyä yhdistyksen jäsenet; 
7) katsoa eronneeksi tai erottaa jäsenet sääntöjen 5 § 2 momentin mukaan sekä 
8) hoitaa muut johtokunnalle kuuluva tehtävät 
 
 
   12 § 
 
Toimi- ja tilikausi 
 
Yhdistyksen toimi- ja tilikautena on  kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
tulee olla valmiina viimeistään helmikuun loppuun mennessä luovutettavaksi tilintarkastajille. 
joiden tulee antaa yhdistyksen kokoukselle lausunto toimittamastaan ilinta4kastuksesta. 
 
 
   13 § 
 
Sääntöjen muuttaminen 
 
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos ¾ annetuista 
äänistä on muutosta kannattanut. Muutos vaatii Agronomiliiton liittovaltuuston hyväksymisen. 
 
 
   14 § 
 
Yhdistyksen purkaminen 
 
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden kuukauden 
välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan 
kummassakin kokouksessa vähintään ¾ annetusta äänimäärästä. Jälkimmäisessä purkamisesta 
päättävässä kokouksessa on samalla päätettävä, miten yhdistyksen varat on käytettävä 
yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien edistämiseksi. 
 


