
Johtokunta esittää yhdistyksen uusiksi säännöiksi seuraavaa. Sääntömuutosesitys             
käsitellään yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 11.12. 2019. Kokouksen             
päättämä sääntöesitys astuu voimaan välittömästi. Lopullisen hyväksynnän säännöille               
antaa Patentti- ja rekisterihallitus 
Esitys on nyt kaikkien luettavana ennakkoon. Kaikki muutosesitykset on tuotava                   
kokoukseen. Esityksen mollaaminen/kehuminen sellin paarissa tai facebookissa ei               
hyödytä ketään, vaan mielipide on tuotava kokoukseen. Nykyinen sääntö on 30                     
vuotta vanha, jonka vuoksi johtokunta näkee tarpeen uudistukselle. Samalla                 
uudistetaan yhdistyksen hirvisäännöt ja liitetään ne samalle uusien sääntöjen                 
yhteyteen. Muutokset eivät ole suuria. Pykälistä on siivottu osa turhaa tekstiä pois.                       
Osassa muutettu tekstiä nykyaikaisempaan muotoon. Osa on pysynyt täysin samana.                   
Jokainen voi verrata esitystä nykyisiin sääntöihin. Nykyinen sääntö kursivoituna alla.                   
Osassa pykälien perässä on selitys (suluissa punaisella), miksi sääntöä ollaan                   
muuttamassa.  
Hirven metsästyssäännöt yhdistyksen sääntöjen jälkeen. Perässä ei ole vanhoja                 
sääntöjä, koska muutokset ovat niin pieniä. Kommentit taas suluissa (punaisella).                   
Hirvisääntöjä kirjattiin uusiksi, koska osassa sääntöjä oli vanhahtava tekstimuoto.                 
Lisäksi sinne lisättiin pykäliä sen mukaan, mikä käytäntö on ollut, mutta sääntöihin                       
sitä ei ole aiemmin kirjattu. Hirvisäännöt ovat väljemmät, koska niitä tarvittaessa                     
voidaan muuttaa vuosikokouksen päätöksellä vuosittain.   
Kysymyksiä ja kommentteja esityksestä en ota vastaan ennen asiaa käsittelevää                   
kokousta.  
-Toni Kumpuvaara- 

 
 

1§ 
Yhdistyksen nimi on Limingan-Temmeksen Metsästysyhdistys r.y. Yhdistyksen             
kotipaikka on Limingan kunta.  
Yhdistyksen nimi on Limingan-Temmeksen Metsästysyhdistys r.y. ja kotipaikka on                 
Limingan kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri                 
r.y:een, jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi.  
(viimeinen lause jää pois, koska yhdistyksen ei kannata sitoa itseään säännöissä 
kuulumaan toiseen yhdistykseen) 
 

2§ 
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa kestävää metsästystä ja riistanhoitoa, sekä                 
niiden edellyttämää ampumaurheilua ja kenneltyötä.  
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa               
sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, 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  
11) Järjestää metsästysammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

1)  pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivansuuruisen 
metsästys- ja riistanhoitoalueen, sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten 
aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;  
2)  valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä 
viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan 
metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;  
3)  kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja 
lisääntymisestä, säätelee riistan verotta- mista kannan kulloinkin sallimissa 
rajoissa, sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, 
osallistumisesta riistanhoitotyöhön, sekä saalismääristä;  
4)  riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää 
talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa 
riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä 
järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;  
5)  järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja 
muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästys- 
ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuotojen 
sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa 
käsittelyä;  
6)  edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja 
jalostusta järjestämällä näyttelyitä, käyttökokeita ja kilpailuita, sekä  
7)  opastaa ja kehittää jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja 
järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja 



kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja 
ylläpitää ampumarataa.  

(Asia pysyy samana. Sanamuodot hieman muuttuneet) 
4§ 

1)Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi tai koejäseneksi  Limingan, Tyrnävän 
ja Siikalatvan kunnassa vakituisesti asuvat henkilöt; 
(Johtokunta jää pois ja jatkossa olisi hallitus. Yhdistyslaki puhuu hallituksesta) 
(Aiempi sanamuoto kylistä jää pois. Yhdistys hyväksyy edelleen jäseniä vain 
yhdistyksen alueelta. Yhdistyksen maita on mainittujen kuntien alueella. Rantsilan 
kuntaa ei ole olemassa. Kahden vuoden määräaika poistuu. Tarkoitus ottaa 
koejäseneksi heti, kun muuttaa seuran alueelle. Hyvämaineisuus jää pois, koska aika 
hankala määrittää. Yhdistyksen ei tarvitse ottaa ketään jäseneksi, ketä se ei halua) 
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; 
(Koejäsenellä ei ollut aiemmin maksua) 
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; 
(Sääntöesityksen suurin muutos. Nykyiset säännöt käytännössä estävät koejäsenten 
ottamisen. Tähän on haluttu muutos.) 
6)Jäsen ja koejäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta 
ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai 
sen määräämälle; 
(Laki määrää, että saavutetut jäsenetuudet säilyvät. Ei tarvitse säännöissä lukea.) 

4§  
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi voi johtokunta hyväksyä 
Limingan kunnan, Tyrnävän kunnan Temmeksen kylän ja Rantsilan kunnan 
Kärsämäen kylän alueella kaksi vuotta asuneet hyvämaineiset riistanhoitoa ja 
metsästystä harrastavat henkilöt ja henkilöt, jotka omistavat tai hallitsevat 
metsästysmaata yhdistyksen alueella ja tekevät siitä metsästysvuokrasopimuksen 
yhdistyksen kanssa.  
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa 
toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen 
liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, 
joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.  



Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen johtokunnan 
on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi.  
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin 
koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä, 
paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja 
että koejäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta.  
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään 
siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen 
määräämälle. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  
 
 

5§ 
1)Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä;  
2)Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettu jäsenmaksuista;  
3)Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää hallitus;  
Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja 
kunniajäsen ovat vapautettu jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen 
kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous .  
(Kunniajäsenyyksistä päättää jatkossa hallitus, koska käsittelee muutenkin kaikki 
jäsenasiat) 

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; 
(Esityksessä erotettavalla ei ole enään oikeutta vedota yhdistyksen kokoukseen, koska 
se käytännössä estää erottamisen ja tekee näin ollen yhdistyksen kurinpitovallan 



olemattomaksi. Koejäsenyyden päättämiseen ei tarvita syytä, eikä sitä tarvitse 
perustella.) 
6§  
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka  

1)  laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;  
2)  toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;  
3)  rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai  
4)  toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.  

Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus 
selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä 
mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. 
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on 
annettava tiedoksi kirjallisesti yhdis- tyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa 
kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta. Ellei 
vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä , tulkoon erottamispäätös 
voimaan heti määräajan päätyt- tyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon 
erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamis- päätöksen.  
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti 
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen 
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaaan ennen jäsensuhteensa 
lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään 
yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.  
 

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 jäsentä;  
6)Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa 
ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. 
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain; 
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 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;  
(Nimenkirjoitus osiota muutettu hieman käytännöllisemmäksi.) 
7§  
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 muuta jäsentä, joiden 
keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten 
toimikausi on 3 vuotta. Vuosittain on erovuorossa 4 jäsentä. Kahtena ensimmäisenä 
vuotena erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. 
Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja 
jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai 
kuolee, tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen 
tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi 
jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin 
erikseen. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa 
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. 
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti  

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 kokonaistoimintaa sekä johtaa 
yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja ta-  
voitteiden mukaisesti;  
4)  vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita keskuudestaan työryhmät 
suorittamaan niille määrättyjä  
johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;  
5)  valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös 
johtokunnan ulkopuolelta;  
6)  vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;  
7)  vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle 
asettamista velvoitteista;  
8)  toimittaa riistanhoitoyhdistykselle 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;  
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 sekä  

17)  ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita etu vaatii .  
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.  
(Nykyään ei ole tilintarkastajia vaan toiminnantarkastajia. Aikoja muutettu 
käytännöllisemmäksi)  
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja 
tilinpäätös tarkastettaviksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. 



Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen 
vuosikokousta johtokunnalle 

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. 
(Koska paperilehtien elinkaari on nykyään arvaamaton, lisättiin viimeinen lause. 
Mahdollistaa nettisivujen käytön kokouskutsussa. Rantalakeudessa ilmoitetaan niin 
kauan, kuin se ilmestyy. Henkilökohtaisia kutsuja ei lähetellä.)  
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu 
jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta jokaiselle 
jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä kokouskutsulla tai paikkakunnalla yleisesti 
ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella .  

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 johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta 
toimintavuodelta;  
5)  Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 
vahvistamisesta; 
6)  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;  
7)  Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;  
8)  Toimitetaan johtokunnan 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;  
(Lisätty kohta. Hirvisäännöt virallistetaan tällä momentilla) 
15)  Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin 
edustustehtäviin.; 



16)  Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle viimeistään 
kokousta edeltävän tammikuun aikana  kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa 
mainitut asiat;  
Vuosikokous pidetään tammi-helmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:  

1)  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;  
2)  Todetaan kokouksen laillisuus;  
3)  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;  
4)  Esitetään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta 
toimintavuodelta;  
5)  Esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta 
tilikaudelta ja päätetään tilien  
hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;  
6)  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille;  
7)  Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;  
8)  Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;  
9)  Toimitetaan kahden varsinaisen tilintarkastajan ja kahden 
varatilintarkastajan vaali;  
10)  Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta 
varten;  
11)  Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;  
12)  Vahvistetaan toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään 
yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja  
muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;  
13)  Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;  

14)  Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin 
edustustehtäviin;  

15)  Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle 
vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosi-  
kokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;  
16)  Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry:n 
kokouksiin ja päätetään niissä esi-  
tettävistä asioista;  

1. 17)  Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei 
kuitenkaan voida tehdä päätöstä. 

 
                                                                 12 § 
Yhdistyksen kesäkokous pidetään heinä-elokuun aikana;  
Kokouksessa päätetään  jäsenten, koejäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta 
harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena; 
Samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ja riistan suojelutoimenpiteistä; 
Vieraslupamaksujen suuruudesta; 



Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista 
asioista.  
Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän 
vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästys- tä yhdistyksen metsästysalueilla 
tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. 
riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan 
tehdä päätöksiä myös muista ko- kouskutsussa 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 johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten;  
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa 
vaatimuksen esittämisestä; 
Kokouskutsusta on voimassa, mitä 10 §:ssä on määrätty.  
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous on niin 
päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään yksi 
viidesosa (1/5) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa 
vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 9 §:ssä on määrätty.  
 
 

14 § 
Yhdistyksen hirven metsästyksessä noudatetaan yhdistyksen hirvenmetsästys 
sääntöjä, jotka yhdistys vahvistaa vuosittain vuosikokouksessaan. 
(Uusi pykälä. Tekee hirvisäännöistä lainvoimaiset) 

15 § 
 

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä 
ym. toiminnasta. 
 
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.  
Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistayhdistyksen ja Suomen 
Metsästäjäliiton Oulun piirin kanssa. Yhdistyksen tulee lähettää piirille ja 
riistayhdistykselle niiden pyytämät tiedot toiminnastaan annettujen aikatauluohjeiden 
mukaisesti. Toimintavuoden aikana tapahtuneista jäsenmaksu- ja 
toimihenkilömuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi piirille ja jälkimmäisistä 
muutoksista myös riistayhdistykselle 
 

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) äänestyksesssä annetuista 
äänistä.  
Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, 
ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on 
asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksesssä 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.   
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen 
päätöksen mukaisesti johonkin yhdis- tyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. 
Yhdistyksen arkisto on siirrettävä Suomen Metsästysmuseoyhdistys- 
Jaktmuseiföreningen i Finland r.y:lle.  
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille, riistayhdistykselle sekä 
yhdistysrekisteriviranomaisille.  
 

19 § 
Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty. 
 
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty 
 

Hirven metsästyssäännöt 
 



1§ 
Yhdistyksen hirven metsästyksen järjestämisestä vastaa hirvijaosto.  
(Aiempi hirvieläinjaosto on nykyään hirvijaosto ja vastaa vain hirven 
metsästyksestä.) 
2§ 
Hirvijaostoon kuuluu jokaisen kuluvan metsästyskauden hirven metsästysseurueen 
A-johtaja tai hänen nimeämä edustaja. 
 
3§ 
Hirvijaoston puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen tehtävään nimeämä 
henkilö. 
(Esityksessä hallitus nimeää jaoston johtajan. Henkilö on tehtävän parhaiten 
hallitseva. Koska Hirvijaosto on seuran sisällä toimiva jaosto, joka ajaa vain omaa 
etuaan, on oikein, että hallitus asettaa puheenjohtajan ikään kuin valvovaan rooliin.) 
4§ 
Hirvijaosto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa kevät- ja                 
syyskokoukseen; 
Jaoston kokous on myös pidettävä, jos puheenjohtaja tai viisi jaoston jäsentä sitä                       
vaatii; 
Jaoston puheenjohtaja tai yhdistyksen sihteeri kutsuu kokouksen koolle vähintään                 
viikkoa ennen kokousta; 
Kutsu on lähetettävä jaoston jäsenille henkilökohtaisesti; 
Jaoston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet seurueiden                   
edustajista on paikalla; 
Kokouksen päätökseksi tulee esitys, jota kokouksen enemmistö kannattaa. Äänten                 
mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
5§ 
Jaoston kevätkokous päättää anottavista hirviluvista, osallistumisesta yhteislupaan,             
tulevan kauden seurueiden määrästä, peijaisten järjestämisestä ja muista               
puheenjohtajan ja jaoston jäsenten esille tuomista asioista; 
Jaoston syyskokous jakaa yhdistyksen hirven kaatoluvat seurueiden kesken, päättää                 
käytännön metsästysjärjestelyistä ja muista puheenjohtajan ja jaoston jäsenten esille                 
tuomista asioista. 
6§  
Yhdistyksessä voi olla yhtä aikaa korkeintaan kuusitoista  metsästysseuruetta, joiden 
kesken kaatoluvat jaetaan; 
(Enintään kuusitoista porukkaa ja aluetta. Vähentää voi, lisätä ei) 
Jaoston kokous päättää vuosittain seurueiden määrän;  
Jaosto voi jakaa seurueita pienempiin metsästysryhmiin tarvittaessa.  
(Suurten seurueiden sisällä voi olla useampi jahtiryhmä, joilla omat A-miehet. Tällä 
varmistetaan jahdin laillisuus joka tilanteessa)  
7§ 



Kaatoluvat jaetaan seurueiden kesken kunkin seurueen metsästäjämäärän mukaan;  
Metsästäjäksi luetaan yhdistyksen jäsen tai koejäsen, jolla on voimassa oleva 
metsästyskortti ja hirvenammuntakoe; 
(Koejäsen lisätty. Koejäsenellä on oikeus myös hirvijahtiin) 
Jaosto voi edellyttää metsästäjiltä vuotuista ammunnan harjoittelua. 
8§ 
Kullakin seurueella on oma metsästyksen johtaja ja varajohtajat, jotka kukin seurue 
keskuudestaan valitsee ja esittää pyyntiluvan haltijalle.  
(Aiemmin hirvijaosto päätti metsästyksen johtajat. Sääntö ei ole laillinen. Lain 
mukaan luvan haltija päättää metsästyksen johtajat. Käytäntö on kuitenkin sama, kuin 
ennen) 
9§  
Jokaisella yhdistyksen jäsenellä ja koejäsenellä on mahdollisuus 
hirvenmetsästykseen, jos 7§ edellytykset täyttyvät; 
Hirven metsästykseen haluavan on ilmoitettava osallistumisestaan jaoston 
puheenjohtajalle tai jaoston jäsenelle heinäkuun loppuun mennessä ennen tulevaa 
metsästyskautta; 
Jaosto sijoittaa uudet metsästäjät seurueisiin. 
10§ 
Jokainen seurueeseen metsästäjäksi nimetty on oikeutettu saman suuruiseen 
lihaosuuteen, jahtiin osallistumiskerroista riippumatta.  
11§  
Jos seurueella on yhteistä omaisuutta, voi seurue periä uudelta metsästäjältä yhteisen 
omaisuuden osuutta vastaavan summan ennen seurueeseen liittymistä;  
Summa ei saa olla suurempi, kuin summa, minkä aiemmat jäsenet ovat osuudestaan 
maksaneet; 
Erotessaan seurueesta, metsästäjällä on oikeus saada maksamansa osuus takaisin. 
Takaisin maksettava summa vähenee vuosittain 10 prosenttiyksikköä alkuperäisestä 
summasta laskettuna. 
(Uusi pykälä. Jos joku maksaa lahtivajaosuuden ja metsästää vain vuoden tulee hänen 
jo lainkin mukaan saada osa maksusta takaisin) 
12§ 
Seurueet vastaavat tekemistään ampumalavoista ja riistapelloista. 
13§ 
Kukin seurue toimittaa hirvenlihaa maanomistajalle, jonka maalle hirvi on kaatunut, 
ellei maanomistaja ole yhdistyksen hirven metsästysseurueessa tai maanomistajan 
kanssa ei ole muuta sovittu.  
 
14§  
Kukin metsästysseurue on velvollinen tekemään kaato-, havainto- ja metsästyspäivä-, 
sekä ja muut lain vaatimat ilmoitukset omariistaan viimeistään viikon kuluessa 
tapahtumasta. 



15§ 
Seurueiden alueista päättää hirvijaosto;  
Seurueet metsästävät omalla alueellaan, mutta voivat keskenään sopia yhteistyöstä; 
Haavoittuneen hirven metsästystä voi jatkaa toisen seurueen alueella. Tilanteesta on 
ilmoitettava kyseisen alueen metsästyksen johtajalle tai jos häntä ei tavoiteta, 
hirvijaoston puheenjohtajalle ennen metsästyksen jatkamista;  
Kaadettu hirvi kuuluu seurueelle, jonka alueelta metsästys on aloitettu. 
16§ 
Seurueen alue vapautuu muiden käyttöön välittömästi seurueen kaadettua omat 
hirvensä; 
Seurueen on ilmoitettava jahdin päättymisestä välittömästi jaoston puheenjohtajalle; 
Vapautuneella alueella metsästämisestä päättää hirvijaoston puheenjohtaja.  
17§ 
Hirvenmetsästyksessä esiin tulevat erimielisyydet ja laiminlyönnit niiltä osin, kun ne 
kuuluvat yhdistyksen päätösvaltaan, käsittelee hirvijaosto. 
18§ 
Hirvijaosto tekee yhdistyksen hallitukselle esityksen kirjallisen varoituksen 
antamisesta metsästysääntöjen rikkomisesta; 
Jos jäsen varoituksen jälkeen rikkoo edelleen sääntöjä, voi hirvijaosto esittää 
hallitukselle jäsenen erottamista yhdistyksestä. 
19§ 
Yhdistyksen hirvijahtiin osallistuvan on noudatettava hyviä metsästystapoja ja 
edistettävä maanomistajille ja muille ulkopuolisille metsästyksestä annettavaa 
myönteistä kuvaa. 
20§  
Alkoholin tai muiden huumavien aineiden nauttiminen tai niiden vaikutuksen 
alaisena oleminen on metsästyksen aikana kielletty. 
21§ 
Hirven metsästys ei saa estää muuta yhdistyksen alueella tapahtuvaa metsästystä. 
 
 
 
 
 
 


