
1§

Yhdistyksen nimi on Limingan-Temmeksen Metsästysyhdistys r.y. 

Yhdistyksen kotipaikka on Limingan kunta. 

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa kestävää metsästystä ja riistanhoitoa, sekä 
niiden edellyttämää ampumaurheilua ja kenneltyötä. 

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1) Pyrkii hankkimaan toimialueellaan metsästys- ja riistanhoitoalueen ja huolehtii sitä 
koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja ylläpitämisestä;

2) Valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvalvojien välityksellä, että sen 
alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä, hyviä 
metsästystapoja ja kestävää kannanhoitoa;

3) Kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja 
lisääntymisestä; 

4) Säätelee riistan verottamista kestävän käytön sallimissa rajoissa;

5) Pitää yllä luetteloa jäsentensä saalimääristä ja riistanhoitotyöstä; 

6) Parantaa riistan elinympäristöjä ja toteuttaa aktiivista riistanhoitoa; 

7) Järjestää  metsästykseen liittyvää koulutusta;

8) Toimii yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa;

9) Edistää metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;

10) Opastaa ja kehittää jäseniään metsästysaseiden oikeaan käyttöön; sekä 

11) Järjestää metsästysammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia. 



4§

1)Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi tai koejäseneksi  Limingan, Tyrnävän 
ja Siikalatvan kunnassa vakituisesti asuvat henkilöt;

2)Hallitus voi myös hyväksyä jäseneksi tai koejäseneksi henkilöt, jotka omistavat tai 
hallitsevat metsästysmaata yhdistyksen alueella ja tekevät siitä 
metsästysvuokrasopimuksen yhdistyksen kanssa; 

3)Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä,  sekä 
suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, 
joiden suuruuden ja maksupäivän yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää; 

4)Koejäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä 
suorittamaan vuotuisen koejäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksupäivän 
yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää;

5)Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksessa. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet 
metsästykseen ja yhdistyksen toimintaan, kuin varsinaisella jäsenellä;

6)Jäsen ja koejäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta 
ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai 
sen määräämälle;

5§

1)Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä; 

2)Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettu jäsenmaksuista; 

3)Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää hallitus; 



6§

1)Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka: 

-laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

-toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen    vastaisesti; 

-rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;  

-toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti; tai 

-aiheuttaa toiminnallaan haittaa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle;

2)Ennen päätöksen tekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus 
tulla kuulluksi, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen 
maksamatta jättäminen;

3)Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle;

4)Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan hänelle kuuluvat 
maksamattomat maksut;

5)Hallitus voi päättää koejäsenyyden kokouksessaan;

6)Koejäsenen itse halutessa päättää koejäsenyys, tulee hänen ilmoittaa siitä 
hallitukselle;



7§

1)Yhdistys valitsee hallituksen puheenjohtajan vuosikokouksessaan.

2)Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi

3)Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista  jäsentä, joiden 
keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan; 

4)Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta; 

5)Vuosittain on erovuorossa neljä hallituksen jäsentä; 

6)Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta 
ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. 
Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain yhdistyksen 
vuosikokouksessa;

7)Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai kuolee, tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken 
toimikauden, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen; 

8)Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 
vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä; 

9)Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri;

10)Hallitus voi kokouksessaan myöntää nimenkirjoitusoikeuden muulle 
toimihenkilölle tiettyä tapahtumaa varten; 

11)Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 



8§

Hallituksen tehtävänä on: 

1) Toimia yhdistyksen ylimpänä, toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että 
yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan 
suunnitelmien mukaisesti;

2) Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti; 

3)  Suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa, sekä johtaa yhdistyksen toimintaa 
sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.;

4)  Vahvistaa tehtävien jako keskuudessaan, sekä valita keskuudestaan työryhmät 
suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä;

5)  Valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen 
ulkopuolelta.;

6)  Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta; 

7)  Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista 
velvoitteista; 

8)  Toimittaa riistanhoitoyhdistykselle ja muille sidosryhmille pyydetyt 
toimintatiedot;

9)  Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista;

10)  Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa; 

11)  Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta; 

12)  Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa; 

13)  Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja koejäsenet; 

14)  Valita, sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt; 

15)  Päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä, sekä 
tehdä esityksiä muista huomion osoituksista; 

16)  Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat 
sopimukset.



9§

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on esitettävä tilit ja 
tilinpäätös tarkastettaviksi viimeistään kaksikymmentä päivää ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kymmenen päivää ennen 
vuosikokousta hallitukselle. 

10§

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Hallitus kutsuu 
jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla 
yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella tai 
yhdistysten jäsenten yleisessä käytössä olevalla media-alustalla.

11 §



Vuosikokous pidetään helmikuun aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat: 

1)  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri; 

2)  Todetaan kokouksen laillisuus;

3)  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.;

4)  Esitetään ja käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta 
toimintavuodelta; 

5)  Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 
vahvistamisesta;

6)  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 

7)  Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali; 

8)  Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle; 

9)  Toimitetaan kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden 
varatoiminnantarkastajan vaali; 

10)  Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten; 

11)  Päätetään yhdistyksen liittymis-, jäsen-, ja koejäsenmaksujen suuruus, sekä 
maksupäivä;

12)  Vahvistetaan toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen 
toimihenkilöiden palkkioiden määräämisestä;

13)  Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;

14)  Vahvistetaan yhdistyksen hirvenmetsästyssäännöt; 

15)  Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin 
edustustehtäviin.;

16)  Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle viimeistään 
kokousta edeltävän tammikuun aikana  kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa 
mainitut asiat; 

                                                                 12 §



Yhdistyksen kesäkokous pidetään heinä-,elokuun aikana; 

Kokouksessa päätetään  jäsenten, koejäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta 
harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena;

Samoin kuin yhdistyksen alueella toimeenpantavista rauhoituksista ja riistan 
suojelutoimenpiteistä; sekä

Vieraslupamaksujen suuruudesta;

Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista 
asioista. 

13 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous on niin 
päättänyt; 

Milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään yksi viidesosa (1/5) 
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten; 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa 
vaatimuksen esittämisestä;

Kokouskutsusta on voimassa, mitä näiden sääntöjen10§:ssä on määrätty. 

14 §

Yhdistyksen hirven metsästyksessä noudatetaan yhdistyksen hirven 
metsästyssääntöjä, jotka yhdistys vahvistaa vuosittain vuosikokouksessaan.

15 §

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä 
ym. toiminnasta.

16 §



Yhdistys toimii  yhteistyössä  Riistakeskuksen, toimialueensa riistanhoitohdistysten 
ja Suomen Metsästäjäliiton Oulun piirin kanssa; 

Yhdistyksen tulee  toimittaa niiden pyytämät tiedot toiminnastaan annettujen 
aikatauluohjeiden mukaisesti; 

Toimintavuoden aikana tapahtuneista  toimihenkilömuutoksista on tehtävä 
välittömästi ilmoitus toimialueen riistahoitoyhdistyksille ja Metsästäjäliitolle. 

17 §

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt, ja asiasta on 
mainittu kokouskutsussa; 

Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista 
äänistä. 

18 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen 
päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen; 

Yhdistyksen arkisto on siirrettävä Suomen Metsästysmuseoyhdistys- 
Jaktmuseiföreningen i Finland r.y:lle;

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Riistakeskukselle, Metsästäjäliitolle 
sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.  

19 §

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty.


