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SÄÄNNÖT 
 
 
1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue 
 

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan agronomit ry. Sen kotipaikka on 
Oulu  ja toimialueena   Pohjois-Pohjanmaa. Yhdistys on jäsenenä 
Agronomiliitto ry:ssä. 

 
2 § Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on Agronomiliiton jäsenyhdistyksenä valvoa ja 

edistää jäsentensä yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, koulutuksellisia, 
yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja, lisätä edustamiensa ryhmien arvostusta 
sekä edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta. 

 
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 varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yliopisto- tai 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön, joka on 
opiskellut jotakin seuraavista aloista: maatalousala, elintarvikeala, kotitalous-
ala, ravitsemusala ja ympäristöala tai muu näitä aloja läheisesti sivuava 
tieteenala. Harkintansa mukaan hallitus voi hyväksyä jäseneksi samalla alalla 
tai vastaavissa tehtävissä toimivan muun yliopisto- tai ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön. Yhdistyksen kaikkien 
varsinaisten jäsenten ja opiskelijajäsenten tulee olla Agronomiliitto ry:n 
jäseniä. 

 
Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisten jäsenten edustamaa 
koulutus- tai tieteenalaa opiskelevan henkilön.  

 
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on 
ansiokkaasti toiminut jäsenistön ja yhdistyksen hyväksi.  

 
Jäsenen on yhdistykseen liittyessään ilmoitettava Agronomiliitolle ja 
yhdistykselle, mihin muihin Agronomiliiton jäsenyhdistyksiin hän kuuluu ja 
liittyy. 

 
5 § Jäsenyydestä eroaminen tai erottaminen 
 

Jäsenen, joka eroaa yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle.  
 
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan 
kuukauden kuluessa muistutuksen siitä saatuaan. Hallitus voi erottaa 
jäsenen, joka toimii vastoin velvoitteitaan, Agronomiliiton tai yhdistyksen 
sääntöjä tai päätöksiä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  
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6 § Jäsenmaksut ja toiminnan rahoittaminen 
 

Jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen ja 
Agronomiliiton valtuuston määräämä jäsenmaksu. 

 
Agronomiliiton ja yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 
Yhdistys voi siirtää jäsenmaksun perimisen liiton tehtäväksi. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa, ottaa 
vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asian-
omaisella luvalla arpajaisia tai rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja 
kiinteää omaisuutta. 

 
7 § Toimielimet Päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä on yhdistyksen kokous ja 

toimeenpanevana elimenä hallitus. 
 
8 § Yhdistyksen kokous 
 

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää vuosittain elo-lokakuussa pidettävä 
varsinainen kokous. Tarpeen mukaan tai jos vähintään 1/10 osa 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallituksen tulee kutsua ylimääräinen 
yhdistyksen kokous koolle. 

 
Yhdistyksen kokouskutsu lähetetään jäsenille postitse tai sähköpostitse 
viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on 
mainittava käsiteltävät asiat. 

 
9 § Yhdistyksen kokouksen tehtävät 
 

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat 
2. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus 
3. Esitellään toiminnantarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös 
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
5. Päätetään hallituksen jäsenten matkakorvauksista ja palkkioista sekä 

toiminnantarkastajien palkkioista. 
6. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 
7. Valitaan hallituksen keskuudesta puheenjohtaja 
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 
9. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta 
10. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
11. Käsitellään Agronomiliiton valtuustossa esille tulevat asiat 
12. Valitaan neljävuotiskausittain Agronomiliiton valtuustoon ehdokkaat 

liittoäänestystä varten Agronomiliiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen 
mukaisesti 

13. Käsitellään muut mahdolliset asiat. 
 
10 § Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa kuusijäseninen hallitus, joista yhden yhdistyksen 

kokous on valinnut puheenjohtajaksi ja toisen hallitus on valinnut 
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenet valitaan 
yhdistyksen kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on 
vuosittain erovuorossa kaksi. Toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä. 
sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi yhdenjaksoisesti enintään 
kerran uudelleen. 
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Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi 
muuta jäsentä ovat paikalla. Äänestyksessä asiat päätetään yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, jota 
puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaalit ja suljettu lippuäänestys ratkaistaan 
arvalla. 
 
Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen ennen kokousta sähköpostitse tai 
kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
välityksellä kaikkien jäsenten suostumuksella. 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri. 

 
11 § Hallituksen tehtävät 
 

Hallituksen tehtävänä on  
1. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja 
2. Hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten 

päätösten mukaisesti 
3. Valmistaa vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös 
4. Valmistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio 
5. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sääntöjen määräämällä tavalla ja 

valmistella esille tulevat asiat 
6. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet 
7. Katsoa eronneeksi tai erottaa jäsenet sääntöjen 5 § 2 momentin mukaan 
8. Ilmoittaa Agronomiliitolle vuosittain henkilövalinnoista sekä lähettää 

liitolle toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. 
9. Hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät 

 
12 § Toimi- ja tilikausi Yhdistyksen toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen tulee olla valmiina viimeistään heinäkuun loppuun 
mennessä luovutettavaksi toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa 
yhdistyksen kokoukselle kirjallinen toiminnantarkastuskertomus 
toimittamastaan talouden ja hallinnon tarkastuksesta. 

 
13 § Sääntöjen muuttaminen 
 

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, 
jos vähintään ¾ annetuista äänistä on muutosta kannattanut. Muutos vaatii 
Agronomiliiton valtuuston 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. 

 
 

 
 
 
 


