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SÄÄNNÖT 
 

1 § 

Säätiön nimi on Metsäylioppilaiden Asuntolasäätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin 

kaupunki. 

2 § 

Säätiön tarkoituksena on tarjota asuntoja metsätieteiden opiskelijoille mahdollisimman 

edullisesti, sekä myöntää mahdollisuuksien mukaan hakemusten perusteella lainoja tai 

apurahoja metsätieteiden opiskelijoille metsäopintoja ja tutkimustyötä varten.  

3 § 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Mikäli lahjoituksessa tai 

testamentissa on varojen käyttöä koskevia erikoismääräyksiä, muodostetaan saaduista 

varoista erikoisrahastoja määräysten edellyttämällä tavalla.  

4 § 

Säätiö voi toimintamuotojensa rahoittamiseksi tarvittaessa vuokrata asuntoja muillekin ja 

harrastaa motellitoimintaa. Säätiö voi harjoittaa kaikkea muutakin laillista liiketoimintaa 

toimintamuotojensa rahoittamiseksi. 

5 § 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon 

kuuluu kuusi jäsentä.  Säätiön hallitukseen voidaan valita enintään kuusi varajäsentä.  Viisi 

hallituksen jäsentä ja mahdolliset varajäsenet valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja 

valinnan tekee hallitus varsinaisessa kokouksessaan. Metsäylioppilaat ry valitsee 

halutessaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen aina vuodeksi kerrallaan.  Hallituksen 

jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 65 vuotta. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan viideksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan ja ottaa tarvittavat toimihenkilöt.  Hallitus on päätösvaltainen 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen tai varajäsenen 

läsnä ollessa. 

Tärkeimmissä asioissa, kuten vuokrien määräämisessä ja erityisten sääntöjen 

vahvistamisessa, säätiön hallitus tekee ratkaisunsa vasta kuultuaan Metsäylioppilaat ry:n 

hallitusta. 

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 

paitsi vaaleissa arpa. 

6 § 

Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa vuosittain toukokuun loppuun mennessä, 

jolloin täydennetään tarvittaessa hallitusta ja valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

sekä tarpeelliset toimihenkilöt.  Säätiön tilintarkastajan valitsee Metsäylioppilaat ry.  Jollei 

tilintarkastajaa ole tällä tavoin valittu, valitsee säätiön hallitus tilintarkastajan itse. 

Kokouksessa esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, päätetään 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä kuluvan tilikauden tulo- ja menoarvion 

vahvistamisesta.  Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarpeen vaatiessa tai jos kaksi 

jäsentä sitä vaatii. 

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse tai annetaan muuten 

todisteellisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.  Kokouskutsussa on mainittava 

käsiteltävät asiat. 

7 § 

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi 

tehdystä työstä. 

8 § 
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Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi antaa varapuheenjohtajalle tai 

muulle nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä. 

9 § 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös on laadittava helmikuun loppuun mennessä 

ja toimitettava tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomuksensa varsinaiselle 

kokoukselle. 

10 § 

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja 

tilintarkastuskertomus Patentti- ja rekisterihallitukselle puolen vuoden kuluessa tilikauden 

päättymisestä. Samat asiakirjat on toimitettava Metsäylioppilaat ry:lle toukokuun loppuun 

mennessä. 

11 § 

Säätiön hallitus hyväksyy ja vahvistaa asuntolan järjestyssäännöt sekä asuntolassa toimivan 

asukastoimikunnan ja asukaskokouksen säännöt. Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan 

jäsenet. Säätiön hallitus vahvistaa valinnan.   

12 § 

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja tai asiamies. 

13 § 

Säätiön purkamisesta ja säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus kuultuaan 

ensin Metsäylioppilaat ry:tä, mikäli tämä yhdistys edelleen on olemassa.  Päätöstä on 

kannatettava ¾ hallituksen kaikista jäsenistä. Mikäli säätiö puretaan tai lakkautetaan, 

käytetään sen varat metsätieteiden opiskelijoiden asumisolojen parantamiseen. 

 
 


