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JAALAN METSÄSTYSSEURA RY

SÄÄNNÖT
1§
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, JÄSENLIITTO JA PIIRI
Yhdistyksen nimi on Jaalan Metsästysseura ry. ja kotipaikka Kouvola. Yhdistys kuuluu jäsenenä
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:een, jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi.

2§
YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden
edellyttämää luonnonsuojelua, ampumaurheilua ja kenneltyötä.

3§
YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1)

pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivansuuruisen metsästys- ja
riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja
voimassapitämisestä.

2)

valvoo jäsentensä 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
ja säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa.

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.
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6)

edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta järjestämällä näyttelyitä, käyttökokeita ja kilpailuja sekä seuran jäsenille koulutustilaisuuksia SKL-FKK:n (Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry) ohjeiden mukaan,
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.

4§
YHDISTYKSEN JÄSENET SEKÄ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja
metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 10 §:n
13 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.
Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen kokouksen on
päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai
hylkäämisestä.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun
loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain
määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä
edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on
samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä. Koejäsenen hirvieläinjahtiin
osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Lisäksi koejäsenen on pidettävä kirjaa talkoo- ja
seuratoiminnastaan ja esitettävä se johtokunnalle häneltä sitä pyydettäessä.
Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain
ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen määräämälle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§
KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET
Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on
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erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat
vapautetut jäsenmaksuista.

6§
YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN JA EROAMINEN
Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen 10 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla erottaa jäsenen,
joka
1)
laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen tai
2)
toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti tai
3)
rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4)
toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai
5)
toimillaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi (2) vuotta
kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa,
jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle
kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.

7§
YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA JA SEN TEHTÄVÄT
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) muuta jäsentä, joiden
keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme (3)
vuotta. Vuosittain on erovuorossa kolme (3) jäsentä. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset
jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy
vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain
vuosikokouksessa. 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 ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen. Päätökset tehdään yksinkertaisella
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ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan tehtävänä on:
1)

kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna
kokousten päätökset täytäntöön

2)

hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta

3)

vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä

4)

valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri ja
rahastonhoitaja

5)

nimetä sääntöjen 10 §:n kohdassa 16 tarkoitetut edustajat Suomen Metsästäjäliiton
piirikokoukseen ja riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous
ole asiasta toisin päättänyt

6)

vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista

7)

tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

8)

vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

9)

toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset
yhdistysrekisteriin merkittäviksi

10)

hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat

11)

päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä
esityksiä yhdistyksen kokoukselle muista huomionosoituksista

12)

päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista sääntöjen 6 §:n mukaisesti

13)

ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

8§
YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös
toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien on annettava toiminnantarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta johtokunnalle.
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9§
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Yhdistyksen varsinaiset
kokoukset kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan alueella
ilmestyvän päälehden seurapalstalla. Ylimääräiset kokoukset johtokunta kutsuu kokoon seitsemän
(7) päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai sähköisesti tekstiviestillä tai
sähköpostilla.

10 §
VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidetään helmikuun toisena perjantaina ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1)

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

2)

todetaan kokouksen laillisuus

3)

hyväksytään työjärjestys

4)

esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta

5)

esitetään toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomus edelliseltä 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 toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä
vaali alkaneelle toimintavuodelle

10)

vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä
päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

11)

päätetään yhdistyksen liittymis-, jäsen- ja talkoomaksun suuruudesta sekä
toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta

12)

vahvistetaan alkaneen tilikauden tulo- ja menoarvio
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13)

hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden
kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen
kannalla

14)

käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, jolloin vähintään
kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen
kannalla

15)

päätetään hirvieläin- ja suurpetojahtiin liittyvistä asioista

16)

valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin, sekä todetaan
heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen mukaan määräytyvät äänimäärät

17)

käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
(3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

18)

päätetään Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirille, Kymenläänin Kennelpiirille sekä
toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

19)

keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöstä.

11 §
KESÄKOKOUS
Kesäkokous pidetään heinäkuun viimeisenä perjantaina ja siinä päätetään jäsenten ja heidän
vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä
vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa
mainituista asioista.

12 §
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous on niin päättänyt, tai
milloin vähintään yksi viidesosa (1/5) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 9 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan
hyväksyä uusia jäseniä tavalla, joka 10 §:n 13 kohdassa on säädetty.
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13 §
YHDISTYKSEN VELVOLLISUUKSIA
Yhdistyksen johtokunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on laadittava muistio. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

14 §
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN SEKÄ YHDISTYKSEN PURKU
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) äänestyksessä
annetuista äänistä.

15 §
YHDISTYKSEN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
ilmoitus Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:lle, riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

16 §
MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

