
         SÄÄNNÖT   1(2) 
 

1 § 
Säätiön nimi on Metsäylioppilaiden Asuntolasäätiö ja sen kotipaikka on 
Helsingin kaupunki. 

    2 § 
Säätiön tarkoituksena on rakentaa asuintalo ja vuokrata siitä asuntoja 
metsätieteen ylioppilaille mahdollisimman halvalla sekä myöntää 
mahdollisuuksien mukaan hakemusten perusteella lainoja tai apurahoja 
metsätieteen ylioppilaille metsäopintoja ja -tutkimustyötä varten.  Säätiön 
tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan taloudellista etua säätiön 
perustajalle. 

    3 § 
Säätiön peruspääoma on 20 000 markkaa.  Sen lisäksi säätiöllä on 
käyttörahasto, joka säätiötä perustettaessa on 8 700 markkaa.  Säätiön varat, 
jos niitä ei välittömästi käytetä tai voida käyttää säätiön tarkoitukseen, on 
sijoitettava varmasti ja tuottavasti. 

    4 § 
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja kartuttaa 
omaisuuttaan muillakin laillisilla keinoilla.  Mikäli lahjoituksessa tai 
testamentissa on varojen käyttöä koskevia erikoismääräyksiä, muodostetaan 
saaduista varoista erikoisrahastoja määräysten edellyttämällä tavalla.  
Säätiöllä on oikeus omistaa kiinteistöjä. 

    5 § 
Helsingin Yliopiston loma-aikoina säätiö voi vuokrata asuntoja muillekin kuin 
metsätieteen ylioppilaille yleisesti käyvästä vuokrasta sekä harrastaa 
motellitoimintaa. 

    6 § 
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön 
hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä.  Jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla 
henkilökohtainen varajäsen.  Ensimmäisellä kerralla hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet määrää Metsäylioppilaat ry.  Viisi hallituksen jäsentä ja heidän 
henkilökohtainen varajäsenensä valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja 
valitsemisen toimittaa ensi kertaa lukuunottamatta hallitus varsinaisessa 
kokouksessaan.  Yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä 
määrää Metsäylioppilaat ry 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 vähintäin kolmen 
muun jäsenen tai varajäsenen läsnäollessa.  Säätiön hallitus on läheisessä 
kosketuksessa Metsäylioppilaat ry. nimisen tai vastaavan yhdistyksen 
hallitukseen ja tärkeimmissä asioissa kuten vuokrien määrääminen ja 
erikoisten sääntöjen vahvistaminen säätiön hallitus tekee ratkaisunsa vasta 
kuultuaan edellä mainitun yhdistyksen hallitusta. 
Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.  Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 



    7 §    2(2) 
Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa vuosittain maaliskuussa, 
jolloin täydennetään tarvittaessa hallitusta ja valitaan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä tarpeelliset toimihenkilöt.  Säätiön 
tilintarkastajat, joita on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, valitsee 
Metsäylioppilaat ry tai vastaava yhdistys.  Jollei tilintarkastajia ole tällä tavoin 
valittu, valitsee säätiön hallitus ne itse.  Lisäksi säätiöllä on 
valvontatilintarkastaja, jonka valitsee säätiön hallitus.  Kokouksessa esitetään 
vuosikertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja tehdään seuraavan tilikauden tulo- ja menoarvio.  
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarpeen vaatiessa tai jos kaksi jäsentä 
sitä vaatii. 
Hallituksen kokouksista ilmoitetaan kirjeitse vähintään viisi päivää ennen 
kokousta.  Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

    8 § 
Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa valtion komiteapalkkion suuruinen 
kokouspalkkio sekä matkakustannusten korvaus valtion matkustussäännön II 
luokan mukaan. 

    9 § 
Säätiön nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen 
keskuudestaan määräämä henkilö kukin yksin. 

    10 § 
Säätiön tilikausi on helmikuun alusta tammikuun loppuun.  Tilinpäätös on 
laadittava helmikuun loppuun mennessä ja toimitettava tilintarkastajille, 
joiden on annettava lausuntonsa tilien ja hallinnon tarkastuksesta maaliskuussa 
pidettävälle varsinaiselle kokoukselle. 

    11 § 
Säätiön on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös tilinpäätöksestä. 
hallituksen vuosikertomuksesta ja tilintarkastajien kertomuksesta  Patentti- ja 
rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä. Samat asiakirjat on oikeiksi 
todistettuina jäljennöksinä toimitettava Metsäylioppilaat ry:lle kesäkuun 
loppuun mennessä. 

    12 § 
Säätiön hallitus hyväksyy ja vahvistaa asuntolan järjestyssäännöt sekä 
asuntolassa toimivan asukastoimikunnan säännöt. 

    13 § 
Säätiön lakkauttamisesta ja säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön 
hallitus kuultuaan ensin Metsäylioppilaat ry:tä, mikäli tämä yhdistys edelleen 
on olemassa.  Päätökseen on saatava ¾ enemmistö, ja se on saatettava 
Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.  Jos säätiö lakkautetaan, 
käytetään sen varat metsätieteen ylioppilaiden asunto-olojen parantamiseen. 

    14 § 
Muutoin noudatetaan mitä säätiölaissa on säädetty. 

               --- 
Alkuperäiset säännöt laadittu Helsingissä huhtikuun 19 pnä 1968 

allekirjoittaneina Metsäylioppilaat ry:n puolesta 
 puheenjohtaja Jaakko Punkari ja sihteeri Antti Oksanen. 

  Sääntöjä muutettu 26.3.1999. 


