PRH:ssa ennakkotarkistetut, tulevat voimaan 2021

MTK-Varsinais-Suomi ry:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
MTK-Varsinais-Suomi ry ja sen kotipaikka on Turku.
Yhdistystä nimitetään jäljempänä liitoksi ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:tä
keskusliitoksi.
Liiton
jäseninä
olevia
maataloustuottajien
yhdistyksiä
nimitetään
paikallisyhdistyksiksi.
2§
Tarkoitus
Liitto on maataloustuottajain, metsänomistajien sekä maaseutuyrittäjien maakunnallinen
talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa jäsenkunnan yleistä
ammatillista ja taloudellista sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa, sekä edistää
maaseutukulttuuria ja muita maaseutuväestön yhteisiä pyrkimyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1) Toimii yhdyssiteenä keskusliiton ja jäseninään olevien paikallisyhdistysten välillä;
2) Valvoo toimialueellaan perusjäsenistönsä asemaa alueellisten viranomaisten ja muiden
sidosryhmien toiminnassa;
3) Tukee ja kehittää jäsenyhdistystensä edunvalvontaa kaikissa niiden sääntöjen mukaisissa
toiminnoissa sekä edistää toiminta-alueensa maatalousväestön järjestäytymistä;
4) Edistää paikallisyhdistysten jäsenkunnan tuottamien tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin
yleisiä edellytyksiä, parantaa heidän hallinnassaan olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja
seuraa niiden toimintaa;
5) Ylläpitää aktiivista ja monipuolista järjestön jäsenille suunnattua toimintaa ja järjestää
tarvittavia palveluja;
6) Edistää paikallisyhdistysten jäsenkunnan ammatillista ja yhteiskunnallista tietoutta koulutus-,
julkaisu- ja tiedotustoiminnalla, sekä edistää jäsenkunnan ja muiden väestöryhmien välistä
vuorovaikutusta ja ymmärtämystä;
7) Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa selvityksiä, tiedonantoja ja lausuntoja keskusliitolle sekä
paikallisille viranomaisille;
8) Harjoittaa sekä maaseutuväestöön että muihin väestöryhmiin kohdistuvaa tiedotustoimintaa;
9) Huolehtii keskusliiton liitolle antamista tehtävistä sekä
10) Muillakin vastaavilla tavoin toimii järjestön päämäärien hyväksi.

3§
Jäsenyys
Liiton jäseneksi voivat päästä sen toiminta-alueella olevat rekisteröidyt yhdistykset, joiden säännöt
keskusliiton johtokunta on hyväksynyt, sekä ne liiton alueella toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt,
jotka liiton johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Liiton johtokunta voi myös hyväksyä liiton kannattajajäseneksi maa- ja metsätalouden tai muiden
maaseutuelinkeinojen piirissä toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät järjestön
toimintaperiaatteet.
Kunniajäseneksi voi liiton kokous johtokunnan esityksestä ja jäsenyhdistyksen lausunnon saatuaan
kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt liiton toimintaa.
4§
Jäsenen erottaminen ja eroaminen
Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten
huomattavasti vahingoittanut liittoa. Johtokunnan päätöksen voi jäsen saattaa käsiteltäväksi liiton
kokoukseen kirjallisesti kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Jos jäsen itse haluaa erota, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eroamisestaan liiton kokouksen pöytäkirjaan. Tällöin eroamisesta
on oltava paikallisyhdistyksen sääntöjen mukainen päätös. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi
vuoden kuluttua sellaisesta ilmoituksesta. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun
eroamispäivään saakka.
5§
Jäsenmaksut
Liitto saa vuosittaisena paikallisyhdistysten jäsenmaksuna osuuden niiden jäsenten yhteiseen
edunvalvontaan kerätystä jäsenmaksusta eli edunvalvontamaksusta sen mukaan kuin keskusliiton
valtuuskunta päättää. Muut yhteisöjäsenet sekä kannattajajäsenet maksavat liitolle jäsenmaksuja sen
mukaan kuin liiton johtokunta päättää.
Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.
Liitolle tulevat jäsenmaksut on suoritettava liiton johtokunnan määräämällä tavalla ja sen
hyväksymään määräpäivään mennessä.
Jäsenellä, joka ei ole liitolle suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuukauden kuluttua
eräpäivästä, ei ole liitossa mitään oikeuksia ennen kuin maksu on suoritettu.
6§
Ylimääräinen jäsenmaksu
Liiton kokous voi määrätä jäseniltään kannettavaksi ylimääräisen jäsenmaksun tiettyä ilmoitettua
tarkoitusta varten. Tällaisen jäsenmaksun kantamista koskevaan päätökseen vaaditaan, että sitä on

kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden äänistä. Ylimääräisen
jäsenmaksun erääntymispäivän määrää liiton johtokunta.
7§
Kiinteistöt ja rahastot
Liitto voi
1) Omistaa kiinteistöjä, arvopapereita ja osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
2) Julkaista kirjallisuutta ja harjoittaa muutakin kustannustoimintaa sekä jäsenkuntansa tarvitsemaa
kustannukset kattavaa palvelutoimintaa.
Liiton toiminnallisten ja järjestöllisten valmiuksien ylläpitämiseksi liitolla tulee olla rahastoja,
joiden suuruuden liiton johtokunta vuosittain määrää ottaen huomioon liiton jäsenmaksukertymän
ja liiton taloudellisen tilan.
8§
Päätösvalta ja edustajien valinta
Liiton johtokunta voi päättää liiton kokoukseen osallistumisen sallimisesta kaikissa liiton
kokouksen lain mukaan päätettävissä asioissa myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta edellyttäen, että
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa liiton kokouksessa
noudatettavin menetelmin verrattavalla tavalla.
Liiton päätösvaltaa käyttävänä elimenä on liiton kokous. Liiton kokoukseen saavat liiton jäseninä
olevat paikallisyhdistykset lähettää yhden edustajan kutakin alkavaa sataa (100) jäsentä kohden sen
jäsenmäärän mukaan, mikä yhdistyksellä oli valintaa edeltävän kalenterivuoden päättyessä. Muut
varsinaiset yhteisöjäsenet saavat lähettää kukin yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista
näiden sääntöjen 6 ja 19:ssä tai yhdistyslaissa on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Vaaleissa on äänestys vaadittaessa toimitettava suljetuin
lipuin.
Kannattajajäsen saa lähettää liiton kokoukseen yhden edustajan, jolla on kokouksessa ainoastaan
puheoikeus.
Edustajan kulukorvauksen suorittaa se jäsen ja kannattajajäsen, joka edustajan lähettää.
9§
Liiton kokoukset
Vuosittain pidetään kaksi varsinaista liiton kokousta, joista toinen, kevätkokous, viimeistään
kesäkuussa ja toinen, syyskokous, ennen vuodenloppua liiton johtokunnan tarkemmin määräämänä
aikana ja sen päättämässä paikassa.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos liiton johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos
vähintään viisi jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää
määrätyn asian käsittelyä varten.

10 §
Liiton kokouksen koolle kutsuminen
Liiton kokous on johtokunnan toimesta kutsuttava koolle jäsenille vähintään seitsemän päivää
ennen varsinaista kokousta ja viisi päivää ennen ylimääräistä kokousta lähetettävällä yleiskirjeellä,
mihin aikaan myös kokouspäivä sekä se päivä, jolloin kokouskutsu on lähetetty, lasketaan mukaan.
Lisäksi on kokouksesta tiedotettava mainittuja määräaikoja noudattaen järjestön äänenkannattajassa
Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä. Kokouskutsun julkaisemista koskevan esteen sattuessa
johtokunta voi, milloin se katsoo kokouksen pitämisen kiireelliseksi, päättää kokouksen
kutsumisesta koolle yksinomaan yleiskirjeellä.
11 §
Kevät- ja syyskokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään:
1) Toimintakertomuksen hyväksyminen
2) Tilinpäätöksen vahvistaminen
3) Vastuuvapauden myöntäminen liiton johtokunnan jäsenille
4) Muut asiat.
Syyskokouksessa käsitellään:
1) Toimintasuunnitelman hyväksyminen;
2) Vahvistetaan johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten, valiokuntien ja toimikuntien jäsenten,
muiden edustajain sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkiot ja kulukorvausten
perusteet seuraavaksi vuodeksi;
3) Talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle;
4) Johtokunnan jäsenten lukumäärän vahvistaminen;
5) Erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali;
6) Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan ja varatoiminnantarkastajan/varatilintarkastajan vaali;
7) Tarvittavien jäsenten ja varajäsenten vaali keskusliiton valtuuskuntaan ja liittokokoukseen;
8) Muut asiat.
Johtokunnan jäseneksi ja liiton edustajaksi keskusliiton valtuuskuntaan ja valiokuntiin ei voida
valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 62 vuotta.
Jos joku liiton jäsen haluaa saattaa jonkin asian käsiteltäväksi liiton kokouksessa, on esitys siitä
jätettävä kirjallisesti liiton johtokunnalle viimeistään neljätoista päivää ennen kokouspäivää; asiaa
käsiteltäessä on kuitenkin otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
12 §
Johtokunta
Liiton asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon liiton syyskokous valitsee
kolmeksi vuodeksi kerrallaan 6-12 jäsentä. Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka toimikauden
alkaessa on täyttänyt 62 vuotta. Vähintään yhden johtokunnan jäsenistä tulee olla toimikautensa
alkaessa alle 35-vuotias ja johtokunnassa tulee molempien sukupuolten olla edustettuina.
Jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tarpeen vaatiessa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
koko johtokunnan jäsenmäärästä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunta asettaa keskuudestaan vuodeksi kerrallaan työvaliokunnan sekä tarpeen vaatiessa
muitakin valiokuntia tai toimikuntia, joihin voidaan valita jäseniä myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunnalla on myös oikeus käyttää asiantuntijoita.
13 §
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on:
1) Toteuttaa kaikkia näiden sääntöjen 2 §:ssä asetettuja tavoitteita;
2) Johtaa liiton toimintaa, huolehtia liiton kokousten ja keskusliiton tekemien päätösten
täytäntöönpanosta sekä kehittää liiton jäseninä olevien paikallisyhdistysten edunvalvontaa;
3) Edustaa liittoa kaikissa niissä tapauksissa, joita varten liitto ei ole muuta edustajaa valinnut;
4) Kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella mahdolliset etäosallistumismenettelyjen järjestelyt
5) Hoitaa liiton omaisuutta ja vastata liiton tileistä. Johtokunta voi päättää liiton kiinteän
omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä taikka liiton toiminnan kannalta
muun huomattavan omaisuuden myynnistä.
6) Pitää jäsenluetteloa;
7) Vahvistaa näiden sääntöjen 5 §:n mukaan johtokunnan määrättävien jäsenmaksujen suuruus ja
huolehtia jäsenmaksujen kantamista koskevista tehtävistä;
8) Valita ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän työsuhteen
ehtonsa;
9) Antaa toimintakertomus ja valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat;
10) Antaa keskusliitolle lausuntoja, tehdä sille aloitteita ja esityksiä sekä muutoinkin pitää jatkuvaa
yhteyttä keskusliittoon;
11) Edistää järjestön äänenkannattajan Maaseudun Tulevaisuuden levikkiä liiton toimialueella, sekä
12) Muillakin tavoin edistää järjestön päämääriä.
14 §
Liiton tilit
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle
ennen seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivää. Toiminnan-/tilintarkastajan tulee palauttaa ne
tilintarkastuskertomuksineen/toiminnantarkastuskertomuksineen johtokunnalle viidentoista (15)
päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakirjat on heille luovutettu.

15 §

Nimen kirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, aina
kaksi yhdessä.
Johtokunnan erikseen määräämissä asioissa kirjoittaa nimen toiminnanjohtaja tai muu johtokunnan
siihen valtuuttama toimihenkilö yksin.
16 §
Asema järjestössä
Liiton tulee toiminnassaan noudattaa myös keskusliiton sääntöjä sekä keskusliiton valtuuskunnan ja
johtokunnan tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita.
Liitolla on oikeus tarkoituksensa toteuttamisen puitteissa käydä sopimus- ja muita sen kaltaisia
neuvotteluja, jotka koskevat liiton ja sen jäseninä olevien paikallisyhdistysten omia jäseniä. Näistä
neuvotteluista liiton tulee tiedottaa keskusliitolle, sekä mikäli neuvotteluissa käsiteltävillä asioilla
on vaikutusta liiton alueen ulkopuolelle; pyytää asiasta keskusliiton lausunto.
17 §
Järjestölliset toimenpiteet
Jos jäsenistöä tai maaseutuelinkeinoja kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja jos edunvalvonta sitä
muutoin edellyttää, liiton johtokunnalla on oikeus, milloin keskusliitto on tehnyt päätöksen
järjestöllisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, liiton jäseninä olevia paikallisyhdistyksiä velvoittavasti
päättää sanotun päätöksen toimeenpanosta.
18 §
Jäsenäänestys
Liiton johtokunta voi päättää jäsenäänestyksen toimeenpanemisesta jäsentensä keskuudessa asiasta,
joka koskee maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuyrittäjien tulo-, tuotanto-, sosiaali- tai
rakennepoliittisia ratkaisuja, järjestöllisiä toimenpiteitä tai laajakantoisia yhteiskunnallisia
kysymyksiä.
Noudatetaan liiton erillistä äänestys- ja vaalijärjestystä.
19 §
Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta tahi eroamisesta keskusliiton
jäsenyydestä ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä, vähintään yhden
kuukauden väliajoin pidetyssä liiton kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous, ja sen
hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu vähintään 2/3 äänestykseen
osallistuneiden äänistä.
Liiton säännöt ja niihin tehtävät muutokset sekä liiton toiminta-alueen hyväksyy keskusliiton
valtuuskunta.
Jos liitto puretaan, on sen varojen ylijäämä luovutettava liiton toimintaa jatkavalle rekisteröidylle
liitolle tai jatkaville liitoille liiton toiminta-alueen maaseutuelinkeinojen edistämiseksi, tämän

pykälän ensimmäisen momentissa säädetyin menettelyin, ja muutoin, liiton kokouksen päättämällä
tavalla.
20 §
Yhdistyslain määräykset
Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

