VIHTAVUOREN ERÄNKÄVIJÄT RY:N KESÄKOKOUKSESSA 11.8. 2012
HYVÄKSYTYT UUDISTETUT SÄÄNNÖT
1. §
Yhdistyksen nimi on Vihtavuoren Eränkävijät ry ja kotipaikka on Laukaan kunta.
Yhdistys on perustettu toukokuun 2. p:nä vuonna 1984 ja yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä
nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seura on niin päättäessään Suomen Metsästäjäliiton KeskiSuomen piiri ry:n sekä niin päättäessään 2. §:ssä tarkoitettuihin asioihin liittyvän muun järjestön
(yhdistyksen) jäsen ja noudattaa edellä mainittujen yhdistysten kanssa toimiessaan niiden
jäsenyyden edellyttämiä sääntöjä ja määräyksiä.
2. §
Seuran tarkoituksena on harjoittaa maillaan kestävän käytön periaatteita noudattaen järkiperäistä
metsästystä, riistanhoitoa ja seuratoiminnan edellyttämää luonnonsuojelua,
metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa.
3. §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1) hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä
huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä,
2) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista alueillaan,
3) verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa,
4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää käytännön riistanhoidon,
vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten
rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä
käytännön luonnonsuojelusta,
5) harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa koulutus-, neuvonta- ja
valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa,
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta,
7) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää
metsästysurheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi
asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa,
8) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
4. §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen riistanhoitoa ja metsästystä
harrastava henkilö, joka seuran kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 7. §:n 12. kohdassa
mainitulla tavalla hyväksytään jäseneksi.
Seuran johtokunta valitsee varsinaisen jäsenen ensin enintään kahdeksi koevuodeksi, jonka aikana
hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla varsinaisilla jäsenillä, mutta hänellä ei ole
seuran kokouksissa äänioikeutta. Jäsenhakemuksen tulee olla kirjallinen ja siinä tulee olla kahden
yhdistykseen kuuluvan jäsenen lausunto. Koejäsenyyden aikana seuran johtokunta voi lakkauttaa
jäsenyyden. Koejäsenyysajalta ei peritä liittymismaksua.
Jäsenyyden ehtona on, että asianomainen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan
ja muussa seuratoiminnassa metsästyslainsäädäntöä, seuran sääntöjä, seuran ohjesääntöjä ja
päätöksiä sekä hyviä metsästäjätapoja ja suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja

huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous
määrää.
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikista pyytämistään riistaeläimistä ja tekemään
muistiinpanot seuran toimintasuunnitelmassa ja riistahoitosuunnitelmassa mainituista tekemistään
töistä ja seuran toimialaan liittyvistä erityisistä havainnoista ja ilmoittamaan nämä seuran
johtokunnalle.
Jos varsinainen jäsen vuokraa omistamansa ja seuran toiminta-alueella olevan sopivan maa-alueen
korvauksetta seuran metsästys- ja riistanhoitoalueeksi, hänet voidaan johtokunnan päätöksellä
vapauttaa osaksi tai kokonaan liittymis- ja jäsenmaksuista maa-alueen vuokra-ajaksi.
Varsinaisen jäsenen erottua seurasta omasta tahdostaan ja hänen haettuaan uudelleen seuran
varsinaiseksi jäseneksi peritään häneltä koeajan jälkeen liittymismaksuna hänen edellisellä kerralla
maksamansa liittymismaksun ja uuden liittymismaksun erotus. Uuden liittymismaksun ollessa
pienempi ei kuitenkaan erotusta makseta asianomaiselle.
Seuran johtokunta voi hyväksyä varsinaisen jäsenen hänen luopuessa aktiivisesta metsästyksestä
seniorijäseneksi, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuosikokouksen määräämän
seniorijäsenmaksun. Seniorijäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seniorijäseneltä ei peritä liittymismaksua.
Seuran johtokunta voi hyväksyä kannattavaksi jäseneksi henkilön, joka tukee seuran toimintaa
suorittamalla kannatusjäsenmaksun. Mikäli kannattava jäsen vuokraa omistamansa seuran
metsästysmaiksi sopivan maa-alueen, voidaan hänet vapauttaa osaksi tai kokonaan
kannatusjäsenmaksusta maa-alueen vuokra-ajaksi. Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannattava jäsen voi edustaa metsästysammuntakilpailuissa
seuraa. Kannattavalta jäseneltä ei peritä liittymismaksua.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen
päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajan ja
kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
5. §
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen,
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti,
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä,
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti,
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa,
6) seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle enintään kaksi vuotta kestävän
määräaikaisen erottamisen, enintään vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa
varoituksen.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa,
ellei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Jos jäsen tahtoo erota seurasta, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle
kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.

6. §
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa ja
kesäkokous heinä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä, seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella, kirjallisena
ilmoituksena jäsenille tai sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.
7. §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) hyväksytään työjärjestys,
4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä
toimintavuodelta ja päätetään toimintakertomuksen ja tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta,
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,
7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja valitaan
tarpeelliset jaostot ja valiokunnat,
10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun, seniorijäsenmaksun ja kannattavan jäsenen
jäsenmaksun suuruudesta,
11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
12) hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3)
läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalta,
13) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
14) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä eri kokouksiin,
15) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen
kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
16) päätetään Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri ry:lle ja muille 2. §:ssä tarkoitetulle
yhdistykselle tehtävistä esityksistä,
17) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.
8. §
Kesäkokous pidetään heinä-elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa
oikeudesta harjoittaa metsästystä seuran metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena samoin
kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan
tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista ja valita uusia jäseniä.
9. §
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
kirjallisesti sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä
kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä
sääntöjen 6. §:ssä on määrätty.

10. §
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava.

11. §
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä
jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen
muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa
asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
äänestyksessä annetuista äänistä.
12. §
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös
toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.
13. §
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa
edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi
jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan
perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee
täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan,
jotka molemmat voidaan ottaa 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.
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

14. §
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.
Nimenkirjoitusoikeus voidaan johtokunnan päätöksellä lisäksi antaa määritellyn asian hoitamiseksi
erikseen.
15. §
Johtokunnan tehtävänä on:
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti,

2) vastata 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 tehtäviä,
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden edellyttämistä asioista,
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri ry:n ja seuraa edustamaan
muihinkin kokouksiin, ellei seuran vuosikokous 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 huomionosoitusten antamisesta sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista,
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
15) ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
16. §
Seuran yleiset ohjesäännöt, joita ovat metsästyssäännöt, riistahoitosäännöt, hirvieläinten
jahtisäännöt, ohjeet seuran omaisuuden hoidosta sekä edellä mainittuihin tehtävät muutokset
vahvistetaan seuran kokouksessa.
17. §
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään
varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys Jaktmuseiföreningen Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo) tai arkistolaitoksen arkistoon.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen
Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri ry:lle ja niille järjestöille (yhdistyksille), joiden jäsen seura oli.
18. §
Vanhojen sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät.
19.§
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

