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f'AllNm· JA rmi:tSTERIMAI.UTUS 

PAiOO· 00! 11:EGISTERSfflEI.S:EN 

YHDISTYKSEN SAANNOT 

Nimi: 

Kotipaikka: 

Osoite: 

Rekisterinumero: 

Merkitty rekisteriin: 

Jaljennos annettu: 

1 § 

JALJENNOS 

22.08.2019 

Rekisterinumero: 

Vojakkalan Era r.y. 

Tornio 

127.084 

20.03.1979 

22.08.2019 

YHDISTYKSEN NIM!, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIEL! JA TOIMIALUE 

127.084 

Yhdistyksen nimi on Vojakkalan Era ry ja sen kotipaikka on Tornio. Yhdistys on perustettu 

huhtikuun 15. paivana 1977 ja siita kaytetaan naissa saannoissa nimitysta "seura". Seuran kieli 

on suomi. Seuran toimialue muodostuu Tornion kaupungin Yli- ja Alavojakkalan kylien 

muodostamista alueista seka niista muista alueista, joista seuralla on voimassa oleva 

metsastysvuokrasopimus. 

2§ 

SEURAN TARKOITUS 

Seuran tarkoituksena on harjoittaa 

1. jarkiperaista metsastysta kestavan kayton periaatteita noudattaen;

2. riistanhoito- ja 1uonnonsuojelutoimintaa;

3. metsastysampumaurheilua ja

4. kenneltoimintaa.

3§ 
SE URAN TOIMINT AMUODOT 

Tarkoitustaan seura toteuttaa 

1. hankkimalla kayttoonsa metsastys-jariistanhoitoalueita:

2. suorittamalla riistanhoitotyota:

3. valvomalla metsastys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsastysta:
4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvista kaytannon toimista;
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6. kouluttamalla jaseniaan ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
7. jarjestamalla metsastys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mita varten

seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja yllapitaa ampumarataa;

8. edistamalla metsastyskoiratoimintaa;
9. seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteaa omaisuutta.

4§ 
SEURANJASENET 
Seuran hallituksen esityksesta varsinaiseksi tai koejaseneksi voi seuran yleinen kokous 

hyvaksya henkilon, joka sitoutuu noudattamaan seuran saantoja ja paatoksia seka metsastyslakia 

ja joka tayttaa jonkin seuraavista edellytyksista: 

1. On kaikista seuran toimialueella omistamistaan metsastykseen soveltuvista maa- ja

vesialueista metsastysvuokrasopimuksen seuran kanssa tehnyt maanomistaja tai hanen perillisensa

tai vavynsa tai miniansa. Tassa tarkoitetun metsastysvuokrasopimuksen kohteena olevan maa

alueen pinta-ala oikeuttaa kunkin tayden 10 ha:n osalta yhteen (1) jasenyyteen.

2. On seuran toimialueella vakituisesti asuva henkilo.

3. Yleinen kokous voi erityisesta syysta hyvaksya seuran jaseneksi myos henkilon, jolla on

muita kuin edella 1 ja 2 kohdissa tarkoitettuja kiinteita siteita seuran toimialueeseen tai

toimintaan.

Koejäsenyys kestaa enintaan 2 vuotta, minka ajan kuluessa seuran yleisen kokouksen on 

paatettava koejasenen hyvaksymisesta seuran varsinaiseksi jaseneksi tai jaseneksi 

hylkaamisesta. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajaseneksi voidaan hallituksen esityksesta seuran yleisen 

kokouksen paatoksella kutsua henkilo, joka on erittain huomattavasti edistanyt seuran 

toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajasenen arvo on elinikainen. 

Kannatusjaseneksi hyvaksytaan henkilo tai oikeuskelpoinen yhteiso, joka haluaa tukea seuran 

toimintaa. Kannatusjasenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkiloille ja 

oikeuskelpoisille yhteisoille paattaman vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun. 

Kannatusjasenet hyvaksyy seuran hallitus. Kannatusjasenilla ei ole metsastysoikeutta seuran 

vuokraamilla metsastysa!ueilla. 

Kannatus- ja koejasenilla on seuran kokouksissa lasnaolo- ja puheoikeus, mutta ei aanioikeutta. 

Aikaisempien saantojen mukaan saavutetut jasenoikeudet sailyvat ennallaan. 
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5§ 

JASENEN VELVOITTEET JA MAKSUT 

Jasen on velvollinen 

JALJENNOS 

22.08.2019 

1. noudattamaan metsastysta harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran saantoja ja 

paatoksia seka suorittamaan seuraan liittyessaan liittymismaksun ja heinakuun loppuun mennessa 

vuotuisen jasenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain maaraa; 

2. noudattamaan toiminnassaan hyvia metsastystapoja seka edistamaan metsastysseuratoiminnalle 

tarkoituksenmukaista yhteishenkea; 

3. vuokraamaan kaikki seuran toimialueella olevat metsastykseen soveltuvat omistamansa maa- ja 

vesialueet seuran kayttoon seuran kanssa tehtavalla metsastysvuokrasopimuksella; 

4. osallistumaan seuran jarjestamiin riistanhoitotoimintoihin seuran kokouksen paattamalla 

tavalla; 

5. suorittamaan riistanhoitotyota vahintaan seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman 

riistanhoitovelvoitteen edellyttaman maaran verran ja pitamaan luetteloa kaikista 

suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteista; 

6. yllapitamaan saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kesakokouksen 

paattamalla tavalla. 

Varsinaisella ja koejasenella ei ole lupa metsastaa seuran vuokraamilla metsastysalueilla, jos 

hanen jasenmaksu tai liittymismaksu on maksamatta. 

Koejasenelta ei perita liittymismaksua, eika hanella ole aanioikeutta. Koejasenen on maksettava 

talvikokouksen maaraaman suuruinen liittymismaksu tullessaan hyvaksytyksi varsinaiseksi 

jaseneksi. Koejasenen hirvielainjahtiin osallistumisesta paattaa seuran yleinen kokous. Muutoin 

koejasenella on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jasenella. 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajasenet ovat vapautetut jasenmaksuista. 

Kannattavien henkilojasenten ja kannattavien yhteisojasenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta 

maksusta paattaa seuran talvikokous. 

Jasenelle, joka ei ota osaa riistanhoitotyohon tai joka jattaa tekematta kohdassa 6 mainitut 

ilmoitukset, voi seura maarata riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden vahvistaa vuosittain 

seuran kesakokous. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan 

kalenterivuoden jasenmaksuajankohdan yhteydessa. Seuran hallitus voi erityisista syista (esim. 

ikaraja, sairaus tms.) vapauttaa jasenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun 

suorittamisesta joko osittain tai kokonaan. 
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6§ 

SEURASTA EROAMINEN 

JALJENNOS 

22.08.2019 

Jasenella on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siita kirjallisesti seuran 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jasen voi myos erota ilmoittamalla siita seuran 

kokouksessa poytakirjaan merkittavaksi. 

7§ 

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET 

Seu ran yleinen kokous voi erottaa jasenen, joka 

1. laiminlyo naissa saannoissa mainittujen maksujen suorittamisen; 

2. toimii seuran saantojen tai hyvien metsastajatapojen vastaisesti; 

3. rikkoo metsastysta koskevia lakeja, asetuksia tai maarayksia; 

4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti; 

5. toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa; 

6. pidattaytyy vuokraamasta kaikkia omistamiaan, seuran toimialueella sijaitsevia 

metsastyskayttoon soveltuvia maa- ja vesialueita seuralle tai rajoittaa niilla metsastamista 

koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsastaa; 

9. seuran hallitus voi erottamisen sijasta maarata jasenelle maksimissaan kaksi (2) vuotta 

kestavan maaraaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestavan maaraaikaisen metsastyskiellon 

tai antaa varoituksen. 

Ennen paatoksentekoa asianomaiselle jasenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen 

asiassa, jollei erottamisen syyna ole naissa saannoissa mainittujen maksujen maksamatta 

jattaminen. Erottamisen kannalla on oltava vahintaan kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa lasna 

olevista jasenista. Eroava tai erotettu jasen on velvollinen suorittamaan ennen jasensuhteensa 

lakkaamista hanelle kuuluvat maksut, eika hanella ole oikeutta saada mitaan seuran kiinteasta 

tai irtaimesta omaisuudesta. 

8§ 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMAARAISET KOKOUKSET 

Seura pitaa vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetaan tammi-

maaliskuussa ja kesakokous kesa-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan maaraa hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimaaraiseen seuran kokoukseen on saatettava jasenten tietoon vahintaan 

seitseman (7) paivaa ennen kokousta. 

1. sanomalehti-ilmoituksella seuran talvikokouksen maaraamassa lehdessa tai 

2. kirjallisena ilmoituksena jasenille tai 

3. sahkoisesti tekstiviestilla tai sahkopostilla tai seuran verkkosivuilla. 
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Seuran kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin paattaessa myos 

postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvalineen avulla kokouksen aikana tai 

ennen kokousta. 

9§ 

TALVIKOKOUSASIAT 

Talvikokouksessa kasitellaan seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja kaksi 

aantenlaskijaa. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus. 

3. Hyvaksytaan tyojarjestys. 

4. Esitetaan seuran toimintakertomus, jaostojen ja toimikuntien toimintakertomukset. 

5. Esitetaan seuran tilinpaat6s ja toiminnantarkastajien lausunto edelliselta vuodelta. 

6. Paatetaan tilien hyvaksymisesta ja tilinpaatoksen vahvistamisesta. 

7. Paatetaan vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali. 

9. Toimitetaan hallituksen jasenten vaali erovuoroisten tilalle. 

10. Toimitetaan yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja yhden tai kahden 

varatoiminnantarkastajan vaali alkaneelle toimintavuodelle. 

11. Vahvistetaan seuran ja jaostojen toimintasuunnitelmat seka seuran riistanhoitosuunnitelma 

alkanutta toimintavuotta varten. 

12. Paatetaan metsastysammunnan harjoittelusta. 

13. Vahvistetaan riistanhoitovelvoitteen maara. 

14. Paatetaan seuran liittymis- ja jasenmaksun suuruudesta. 

15. Paatetaan kannattavien henkilojasenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta 

kannattajajasenmaksusta seka kannattavien yhteis6jasenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta 

kan nattajajasenmaksusta. 

16. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio. 

17. Hyvaksytaan seuran uudet varsinaisetjasenetja koejasenet, jolloin vahintaan kahden 

kolmasosan (2/3) lasna olevista seuran jasenista on oltava hyvaksymisen kannalla. 

18. Kasitellaan mahdolliset seuran jasenten erottamistapaukset. 

19. Valitaan seuran edustajat ja heidan varamiehensa piirikokouksiin ja metsastyskoirien 

rotujarjestojen kokouksiin. 

20. Kasitellaan muut hallituksen tai seuran jasenten hallitukselle vahintaan kolme viikkoa 

ennen kokousta eslttamat ja kokouskutsussa mainitut asiat. 

21. Paatetaan Tornion Riistanhoitoyhdistykselle tehtavista esityksista. 

22. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida 

tehda paatosta. 
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10 § 

KESAKOKOUSASIAT 

Kesakokouksessa 

1. kasitellaan 9 §:n kohdat 1, 2 ja 3; 

2. paatetaan seuran metsastysjarjestelyista; 

3. hyvaksytaan seuran yleiset metsastyssaannot; 

4. hyvaksytaan hirvielainten jahtisaannot; 

5. paatetaan riistanhoitovelvoitemaksun suuruus; 

6. paatetaan vierasmaksun suuruus; 

JA.LJENNOS 

22.08.2019 

7. voidaan hyvaksya seuran uudet varsinaiset- ja koejasenet, jolloin vahintaan kahden 

kolmasosan (2/3) lasna olevista seuran jasenista on oltava hyvaksymisen kannalla; 

8. voidaan tehda paatoksia myos muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

11 § 

SEURAN YLIMAARAINEN KOKOUS 

Seuran ylimaarainen kokous on pidettava, kun seuran kokous niin paattaa tai hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta taikka vahintaan yksi kymmenesosa (1/10) seuran aanioikeutetuista 

jasenista sita ilmoittamansa asian kasittelya varten vaatii. Jalkimmaisessa tapauksessa 

vaatimus kokouksen pitamisesta on esitettava kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimaarainen 

kokous on pidettava kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittamisesta. Kokouskutsusta on 

voimassa, mita saantojen 8 §:ssa on maaratty. 

12 § 

POYTAKIRJAN PITAMINEN 

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien ja jaostojen kokouksissa on pidettava poytakirjaa. Seuran 

kokousten poytakirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin seka valittujen tarkastajien 

tarkastettava. 

13 § 

SEURAN PAATOKSENTEKOJARJESTYS 

Seuran paatokset ter1daan yksinkertaisella aantenenemmistolla, jos naissa saannoissa 

paatoksentekojarjestysta ei ole toisin maaratty. Aanten sattuessa tasan ratkaisee 

puheenjohtajan aani paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessa 

jasenmaksunsa maksaneella jasenella koejasenia ja kannattavia jasenia lukuun ottamatta on yksi 

aani. Valtakirjalla ei saa aanestaa. 

Saantojen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden paaosan luovuttamista 

koskevassa asiassa seuran paatokseksi tutee se mielipide, jota on kannattanut vahintaan kolme 

neljasosaa (3/4) aanestyksessa annetuista aanista. 
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14 § 

SEURAN TILi- JA TOIMINTAVUOSI 

JALJENNOS 

22.08.2019 

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tu lee luovuttaa tilit ja 

tilinpaatos toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vahintaan kuukausi ennen talvikokousta. 

Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistaan kaksi viikkoa ennen 

talvikokousta. 

15 § 

SEURAN HALLITUS JASEN EROVUOROISUUS 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta seka omaisuudesta huolehtii ja vastaa, seka 

seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu 

puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksan (9) jasenta. Hallituksen jasenista on 

vuosittain erovuorossa kolmasosa (1/3). Ensimmaisella ja toisella kerralla eroaa arvan 

perusteella kolme (3) hallituksen jasenista. Taman jalkeen erovuoroisuus maaraytyy vuoron 

mukaan. Jos jasen kesken toimikauttaan estyy tehtavansa hoitamisesta, seuran kokous valitsee 

hanen tilalleen jaljella olevaksi toimikaudeksi uuden jasenen, mikali katsoo sen 

tarpeelliseksi. Hallitus valitsee taysi-ikaisten jasentensa keskuudesta varapuheenjohtajan seka 

lisaksi sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myos 

hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen ollessa estynyt, 

varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nama katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet 

hallituksen jasenista sita kirjallisesti heilta vaatii. 

16 § 

PAATOSVALTAISUUS 

Hallitus on paatosvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hanen estyneena ollessaan 

varapuheenjohtaja seka vahintaan puolet muista jasenista on saapuvilla. 

17 § 

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tai hallituksen 

kokouksessaan nimeama hallituksen jasen kukin erikseen. 

18 § 

HALLITUKSEN TEHTAVAT 

Hallituksen tehtavana on erityisesti 

1. toimia seuran ylimpana toimeenpanevana ja valvovana elimena niin, etta seuran tarkoituksen 

ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti; 

2. ofla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti; 

3. suunnitella ja kehittaa seuran kokonaistoimintaa seka johtaa seuran toimintaa sen 

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti; 

4. vahvistaa tehtavanjako keskuudestaan seka valitsee tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, 

jaostot ja tyoryhmat suorittamaan niille maarattyja hallitukselle vastuullisia tehtavia; 
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5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta; 

JALJENNOS 
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6. vastata jasenliittojen ja piirien saantojen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista; 

7. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista; 

8. pitaa seuran jasenluetteloa; 

9. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta; 

10. hoitaa seuran tiedotustoimintaa; 

11. valita seka tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilot; 

12. paattaa seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myontamisesta seka tehda esityksia muista 

huomionosoituksista; 

13. vahvistaa metsastysvuokra- ja muut metsastysalueiden kayttoa koskevat sopimukset; 

14. paattaa seuran sisaisista kurinpitotoimista 7 §:n 9 kohdan mukaisesti; 

15. ryhtya kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

19 § 

SEURAN METS.ASTYSSAANN6T JA HIRVIEL.AINTEN JAHTISAANT6 

Seu ran yleiset metsastyssaannot ja hirvielainten jahtisaannot ja naihin tehtavat muutokset 

hyvaksytaan seuran kesakokouksessa. Yleisissa metsastyssaannoissa maarataan jasenen oikeudesta 

ottaa mukaansa seuran metsastysmaille seuraan kuulumattomia metsastysvieraita, heidan 

oikeudestaan metsastaa seka muut metsastyssaannot. Hirvielainten jahtisaannoissa maarataan 

hirvenelainten metsastyksen erillissaannot ja ohjeet. 

20 § 

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA 

Jos seura puretaan, kaytetaan sen jaljellejaaneet varat viimeisen kokouksen paatoksen 

mukaisesti johonkin seuran toimintaa lahella olevaan tarkoitukseen. 

Seuran tullessa lakkautetuksi, kaytetaan varat samaan tarkoitukseen. 

Seuran arkisto siirretaan Suomen Metsastysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle. 

Seuran purkautumisesta on tehtava ilmoitus yhdistysrekisteriin. 

21 § 

MUUTA 

Muutoin noudatettakoon, mita laissa yhdistyksista on saadetty. 

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijarjestelmasta. Patentti

ja rekisterlhallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperainen ilman 

aileki rjoitusta. 
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