
OJA- JA YLIVIESKANKYLÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N 

SÄÄNNÖT 

 1 § 

 

Yhdistyksen nimi: Oja- ja Ylivieskankylän      

Metsästysyhdistys ry    

Kotipaikka: Ylivieska 

Yhdistys on perustettu: 6.12.1950 

Seura on  Riistakeskus Oulun aluejaoston jäsen ja 

noudattaa sen sääntöjä 

. 2 § 

 SEURAN TARKOITUS                                                                           

Seuran tarkoituksena on harjoittaa                                                        

1) Järkiperäistä metsästystä                                                             

2) Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa                   

3) Metsästysampumaurheilua                                                       

4) Mahdollistaa metsästyskoirien kouluttaminen                        

3§ 

SEURAN TOIMINTAMUODOT                                             

Tarkoitustaan seura toteuttaa                                              

1) Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita             

2) Suorittamalla riistanhoitotöitä              

3) Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa               

metsästystä                      

4) Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta              

5) Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön 

toimista               

6) Kouluttamalla jäseniään              

7) Edistämällä metsästyskoiratoimintaa sallimalla kokeiden 

järjestäminen               

8) Mahdollistamalla harjoitusammuntoja             

9) Mahdollistamalla seuran jaostojen toiminnan   

 4 § 

SEURAN JÄSENET                                                                   

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi 

hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran 

sääntö,jä ja päätöksiä.                                                 

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee vain koejäsenyyden kautta, 

paitsi maanomistajajäseneksi pääsee ilman koejäsenyyttä.    

Koejäsenyys kestää 2 vuotta, minkä jälkeen seuran 

johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä varsinaiseksi jäseneksi. Koejäseneltä 

edellytetään johtokunnan laatimien ohjeiden mukaista 

aktiivisuutta. Johtokunta voi myös perua koejäsenyyden 

kesken koejäsenyysajan.                                                     

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan          

johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä       

kutsua henkilö, joka on erityisen kunniakkaasti edistänyt        

seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen 

arvo on elinikäinen.                                                  

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi 

hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi 

yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee 

seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen 

kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai 

yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta 

seuran kokouksissa. 

 5 §  

JÄSENTEN VELVOITTEET JA MAKSUT                                     

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä 

harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja 

päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään 

liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen 

jäsenmaksun.                                                                                    

Hirvijahtiin voi osallistua vain seuran varsinainen jäsen. 

Maanomistajajäsenen tulee olla seuran jäsenenä vähintään 

2 vuoden ajan. Hirvijahtiin osallistuvan alaikäraja on 16 v. 

Uuden osallistujan on ilmoittauduttava seuran 

puheenjohtajalle tai sihteerille ja maksettava liittymismaksu 

15.4. mennessä. Johtokunnalla on oikeus pyytää hirvijahtiin 

ilmoittautunutta antamaan selvitys terveydentilastaan tai 

tarvittaessa lääkärintodistus. Johtokunta voi evätä 

osallistumisen, mikäli ilmenee seikkoja, mitkä voivat 

vaarantaa jahdin turvallisuuden.                                              

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole 

äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja 

velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenelläkin.                      

Maan omistajalta, joka metsästysvuokrasopimuksella 

vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa vähintään 10 

hehtaaria käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, 

peritään puolet jäsenmaksusta.               

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat 

jäsenmaksusta. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättää seuran 

talvikokous.                                                     

Riistanhoitotyövelvoite koskee jokaista seuran jäsentä. 

 6 § 

SEURASTA EROAMINEN                                                     

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran puheenjohtajalle tai 

sihteerille. 

 7 § 

SEURASTA EROTTAMINEN                                                        

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka               

1) Laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen 3 vuodelta             

2) Toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen 

vastaisesti               

3) Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai 

määräyksiä                   

4) Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti esim. 



                   

irtisanomalla maiden vuokrasopimuksen.                          

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle on varattava 

mahdollisuus tulla johtokunnan kuultavaksi.                

Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei 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-helmikuussa ja kesäkokous 

kesä-syyskuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan 

määrää johtokunta.               

Kutsu kokouksista on saatettava seuran jäsenten tietoon 

vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsut julkaistaan 

seuran kotisivuilla. Lisäksi talvikokouskutsu ja ylimääräiset 

kokouskutsut julkaistaan sanomalehti-ilmoituksella seuran 

varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä. 

Kesäkokouskutsu lähetetään jäsenmaksun liitteellä. 

              

TALVIKOKOUSASIAT                      

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:              

1) Valitan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.              

2) Todetaan kokouksen laillisuus.                 

3) Hyväksytään työjärjestys.                      

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään 

tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.              

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle 

ja muille tilivelvollisille.                     

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan, sihteerin ja 

rahastonhoitajan vaali.                  

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten 

tilalle.                      

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan vaali alkaneelle 

tilikaudelle.                       

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma 

alkaneelle vuodelle.                    

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta 

sekä em. kannatusjäsenmaksuista.                      

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.                  

12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamiset, 

milloin jäsen on saattanut erottamisensa seuran kokouksen 

ratkaistavaksi.                                       

13) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten 

johtokunnalle vähintään 3 viikkoa ennen vuosikokousta 

esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.                  

14) Päätetään riistalaskennoista.                    

15) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista 

asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä. 

KESÄKOKOUSASIAT                          

1) Päätetään seuran metsästysjärjestelyistä.                       

2) Hyväksytään jaostojen metsästyssäännöt  ja niihin liittyvät 

metsästäjiin kohdistuvat sanktiot.              

3) Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa 

mainituista asioista. 

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS                 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran 

kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan 

tarvetta tai vähintään yksi kymmenesosa (10 %) seuran 

jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.             

Tällöin vaatimus kokouksesta on esitettävä kirjallisesti 

johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden 

kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä seuran 

kokouskutsumenettelyä noudattaen.     

 9 §     

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN                     

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien ja jaostojen on 

pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on 

kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja 

valittujen tarkastajien tarkastettava. 

 10 §      

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS                       

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella 

varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa 

äänestää.                  

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran 

omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa 

tarvitaan kolme neljäsosaa (3/4)  annetuista äänistä 

kahdessa perättäisessä kokouksessa.   

 11 §                           

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI                                                     

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan 

tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajalle 

tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen 

talvikokousta. 

 12 §                                   

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS                  

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä 

omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa 

talvikokouksen valitsema johtokunta.                    

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valitut 

puheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja. Jälkimmäiset 

voivat olla sama henkilö. Näiden lisäksi valitaan 4 jäsentä, 

joista yksi on maanomistajien edustaja. Vuosittain näistä 

neljästä on erovuorossa puolet (2).                                              



                   

Jos jäsen kesken toimikauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, 

voi seuran kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi.                      

Johtokunta valitsee keskuudestaan täysi-ikäisen  

varapuheenjohtajan.                                                           

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan 

estynyt varapuheenjohtajankutsusta tai kun puolet 

johtokunnan jäsenistä sitä heiltä vaatii. 

PÄÄTÖSVALTAISUUS                       

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä 

vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. 

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT                    

1) Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana 

elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden 

mukaisesti toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 

2) Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten 

mukaisesti sekä huolehtia toiminnan lainmukaisuudesta.             

3) Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa.              

4) Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita 

tarvittavat toimikunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan 

niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.                 

5) Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 

6) Vastata Riistakeskuksen sääntöjen asettamista 

velvoitteista.                                                                             

7) Toimittaa Riistakeskukselle pyydetyt toimintatiedot.                                                   

8)Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.              

11) Pitää seuran jäsenluetteloa.                  

12) Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta.                  

13) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.                 

13) Hyväksyä ja erottaa jäsenet.            

14) Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten 

myöntämisestä ja hakemisesta.                   

15) tehdä metsävuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä 

koskevat sopimukset.               

16) ryhtyä kaikkiin seuran edun vaatimiin toimenpiteisiin. 

 13 § 

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT                                                           

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

tai sihteeri, kukin erikseen. 

 14 § 

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JA 

JAOSTOJEN JAHTISÄÄNNÖT                                                               

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten ja jaostojen 

jahtisäännöt ja niihin tehtävät muutokset sekä niiden 

rikkomisesta aiheutuvat sanktiot vahvistetaan seuran 

kesäkokouksessa. Seura ei kuitenkaan voi määrätä sanktiota 

sellaisessa tilanteessa, missä viranomainen on jo määrännyt 

rikkomuksesta rangaistuksen.                                                                                              

15 § 

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN 

PURKAUTUESSA                    

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellä olevat varat 

viimeisen kokouksen päätösten mukaisesti johonkin seuran 

toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.                                           

Seuran arkisto siirretään  Suomen Metsästysmuseoyhdistys-

Jaktmuseiföringen i Finland ry:lle.                

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus 

yhdistysrekisteriviranomaiselle.     

 16 § 

MUUTA              

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on 

säädetty.                                                            

 

   

                                                     

                          


