Vimpelin Sääksjärven metsästysseura ry

SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja perustamisaika
Yhdistyksen nimi:

Vimpelin Sääksjärven metsästysseura ry.

Kotipaikka:

Vimpelin kunta

Kieli:

Suomi

Yhdistys on perustettu 03.03.1962 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seura voi olla jäsenenä Suomen metsästäjäliitossa, Suomen kennelliitossa ja/tai niiden
alueyhdistyksissä sekä muissa metsästys- ja kenneltoimintaan liittyvissä yhdistyksissä.
Jäsenenä ollessaan seura sitoutuu noudattamaan kyseisten yhdistysten sääntöjä.

2§ Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on
1) järjestää jäsenilleen mahdollisimman laajat ja monipuoliset
metsästysharrastusmahdollisuudet sekä
2) harjoittaa omistamillaan ja vuokraamillaan metsästysmailla järkiperäistä metsästystä,
riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää yhdistystoimintaa, luonnonsuojelua ja
sidosryhmäyhteistyötä.

3§ Seuran toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1) Edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;
2) Verottaa riistaa kannan vuosituoton kulloinkin sallimissa rajoissa;
3) Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, tarvittaessa järjestää
talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa riistanistutuksia sekä
metsästyksen valvontaa ja huolehtii järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon
edellyttämästä luonnonsuojelusta;
4) Harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus- ja
valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien, nuorison sekä sidosryhmien keskuudessa;
5) Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta
toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja -kokeita;
6) Voi kuulua jäsenenä tarkoituksensa toteuttamisen ja päämääriensä edistämisen kannalta
tärkeisiin yhteisöihin ja sidosryhmiin;
7) Tallentaa omaa ja kotipaikkakuntansa metsästysperinnettä ja –tietoutta tulevien
sukupolvien käyttöön
8) Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja ja voi
 hankkia omistukseensa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamentteja ja
lahjoituksia sekä toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä
 järjestää kutsuvieraille rajallisen määrän maksullisia jahteja niin, etteivät ne haittaa
jäsenten oikeutta metsästää
 myydä riistan lihaa

4§ Jäsenet
Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Koejäsen;
2) Varsinainen jäsen;
3) Kilpailujäsen ja
4) Kunniajäsen
Koejäsenet seuraan otetaan kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemuksessa tulee olla kunniatai varsinaisena jäsenenä yhdistyksessä ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus.
Koejäseneksi tulee valituksi henkilö, jonka johtokunta suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä
enintään kahdella ei-äänellä hyväksyy.
Koejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä,
jolla on hyvä maine ja aktiivinen kiinnostus metsästystä ja siihen liittyviä järjestötoimintoja kohtaan
sekä henkilö:
1) asuu vakinaisesti seuran alueella tai
2) asuu muualla mutta vuokraa seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa
maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön tai
3) on edellisten kaltaisten henkilöiden rintaperillinen tai puoliso tai
4) on syntyisin seuran alueelta
Koejäseneksi hyväksytyn henkilön on, koejäsenyyden saadakseen, maksettava ensimmäinen
jäsenmaksu ja lisäksi talvikokouksen määräämä liittymismaksu. Jäsenyys on voimassa vasta kun
nämä maksut on maksettu.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä
koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Seura voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen
toiminnassa erityisesti ansioituneen tai sen tarkoitusperiä merkittävästi edistäneen jäsenensä.
Kunniajäseniä yhdistyksessä voi samanaikaisesti olla enintään viisi (5).
Yhdistyksen kilpailujäseneksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella hyväksyä
hyvämaineisia, metsästysharrastuksen kilpailutoimintoja harrastavia henkilöitä.

5§ Jäsenten oikeudet, velvoitteet ja maksut
Seuran jäsen on velvollinen
1) noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja
päätöksiä;
2) suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain
määrää;
3) ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen
päättämällä tavalla;
4) noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään
metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä;
5) vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden
metsästysoikeuden seuran käyttöön. Jäsen ei voi pidättää itselleen tai rajoittaa sellaisten
riistaeläinten metsästysoikeutta, jota hän itse metsästää seuran mailla;
6) osallistumaan seuran järjestämään turvalliseen metsästykseen liittyviin koulutustapahtumiin
seuran kokouksen päättämällä tavalla sekä
7) ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä
niiden muuttumisesta.

Koejäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja
velvollisuudet kun varsinaisella. jäsenellä.
Kunniajäsen ovat vapautettu jäsenmaksuista. Muutoin kunniajäsenellä on samat oikeudet ja
velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.
Kilpailujäsenellä ei ole metsästysoikeutta, kokouksissa puhe mutta ei äänioikeutta sekä oikeus
edustaa seuraa kilpailutoiminnoissa. Kilpailujäsenten vuosittaisen jäsenmaksun vahvistaa
vuosikokous, liittymismaksua ei ole.

6§ Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran yleisessä
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Seurasta erottaminen ja muut kurinpitorangaistukset
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen tai
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti tai
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien
omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskien
riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran alueella metsästää.
Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän
määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon
alueillaan tai antaa varoituksen.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta
jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle
kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.

8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja
kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään
7 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla ja
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla

9§ Talvikokousasiat
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) Vahvistetaan osanottajaluettelo puhe ja äänioikeuksineen,
5) Hyväksytään työjärjestys,
6) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
8) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
9) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
10) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali
alkaneelle toimintavuodelle,
11) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
12) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
13) Päätetään toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määristä,
14) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
15) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet
16) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
17) Valitaan metsästyksenjohtajat,
18) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin ja muihin
edustustehtäviin,
19) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa
ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
20) Päätetään mahdollisista esityksistä etujärjestöjen kokouksiin
21) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä.
22) Muut asiat

10§

Kesäkokousasiat

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) Vahvistetaan osanottajaluettelo puhe ja äänioikeuksineen,
5) Hyväksytään työjärjestys,
6) Todetaan läsnäolijat ja puheoikeudet
7) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet
8) Metsästyssäännöt
9) Saaliskiintiöt ja rajoitukset ja rauhoitusalueet tulevalle metsästyskaudelle
10) Vierasoikeudet
11) Suurriista-asiat
12) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa
ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
13) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä,
14) Muut asiat

11§

Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo
siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran
johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12§

Pöytäkirjan pitäminen

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava
seuran yleisten kokousten pöytäkirjat.

13§

Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä erääntyvän jäsenmaksunsa maksaneella
jäsenellä koejäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista
koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun
johtokunta on sen käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi
vähintään kuukausi ennen talvikokousta.
Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen
talvikokousta.

15§

Seuran johtokunta ja sen erovuoroisuus

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon
vuosikokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee puheenjohtajan ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan
kuusi (6) muuta johtokunnan jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa.
Johtokunnan jäsenen toimikausi voi kestää peräkkäin enintään kolme (3) kautta. Ensimmäisenä ja
toisena vuonna erovuorossa olevat määrätään arvalla, tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy
vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu lisäksi sihteerin ja
taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta,
milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti
heiltä vaatii.
Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

16§

Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§

Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri tai henkilö jolle johtokunta
erikseen antaa siihen oikeuden, kukin erikseen.

18§

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat etujärjestöjen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä
muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
päättää sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja ryhtyä kaikkiin seuran toimenpiteisiin,
joita seuran etu vaatii.

19§

Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset
vahvistetaan seuran kokouksissa.
Vuosittaiseen hirvieläinten ja suurpetojen metsästysseurueeseen voivat liittyä kaikki yhdistyksen
jäsenet kilpailujäseniä lukuun ottamatta maksamalla seuran kokouksen määräämän
osallistumismaksun.
Lisäksi seuran kokous voi määrätä tarvittaessa seurueen jäsenille kalustomaksun hankintojen
kulujen kattamiseksi. Jäsenten kalustomaksu voi olla erisuuruinen.

20§

Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.

21§

Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

