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Jäsen on velvollinen noudartamaanmetsästystäharioittaessaanja muussatoiurinnassaan
yhdistyksensääntöjäja päätöksiä
sekä suorittamaanyhdisryksecnliittyessäänliittymismaksun ja
.
kuun loppuun meones:dvuotuiien jäsene}.C)
maksun, ioiden suuruudenyhdistyks,:nlr:osikokorrs vuosittain
määrää.Jäsen on velvollinen pirämäiin luetteloa kaikesta kaatamastaanriistasta ia tekemäänsiitä sekä muisra riistahavain.
noistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen vhdistvksen
johtokunnallc.

25.
Yhdistyksen tarkoitukscnaon harioittaa iirkipctäistä metsäsrystäja riistanhoitoa sekä niiden edellyttörnääluonnonsuoielua ia ampumaurheilua,

,t.
Tarkoituksensatoteuttamiseksiyhdistys:
l) pytkii hankkimaan itselleen jäsenmääräänniihden sopivan suunriscn metsCsrysia riistanhoitoaluecnsekä huo
ja voi.
Iehtii sitä koskeviensopimustcnaikaansaamisesta
ämises
tä;
massapit
2) valvoo'jäsentensäja asettamiensa
metsästyksenvarriiein
välitykselläsekä viranomaisten
toimintaatukemalla,että
voimasr,aolevia
sen alueclla noudateteanmetsästyksestä
säännöksiäje lryviä metsäsiystapoja;
l) kerää toimialueeltaantictoir vuotuisten riistakantoien
suuruudestaja lisäiintymisesrä,
säätcleeriistan vcrottamista kennan kulloinkin sallimissa raioissa sekä pitää
osalLsluetteloa yhdistyksenjäsenten metsästyspäivistä,
tumiscsta riistonhoitotyöhönsckä saalismäiiristä;
4) riistakannanlisäämiscksiparantaeriistan clinympäristiiä,
iäriestäätdviruokinua, vähentiiävahinkoa tuottavia eläi
miä, suorittaa tarvittressa riistanistutuksia ia huolehtii
sekä järkipctarpeelListenrauhoitustenaikaansremisesta
räisen metsästyksenia riistanhoidoncdellyttämästäluonnonsuoielusta;
5) iärjestäävalistus-ja koulutustilaisuuksia,
ioissalevitetään
jäsenistörria muun räestön keskuuteenharrastustariis
trnhoitoon sekä neuvotaanmetsästys-ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäiätapojen,
riistanhoidon työmuo
toien sekä riistr. ja vahinkoeläinrentuntemusta samoin
kuin saaliin oikeaekäsittelyä;
pitoa, koulutus
6) edi:;tääpuhdasrotuistenmetsCstyskoiricn
ta, käyttöä ja jalostusta;seFi
7) oprstaa iäsenistöäin metsästysaseiden
oikeaan käyttön
ja järjestäämetsästysja urheiluammunnanharjoittelu,
suoritus-ja kilpailutilaisuuksia,
mitä varten yhdistysvoi
asirnomaisella
luvallarakentaaia ylläpitääampumerataa

45,
YhdisrvkscniriseniL,si
pääsevätne h1'vämairreiset
riistanhoitoa ja nrctsäst1'stii
harrastavar
henkilöt, iorka yhdisryksenkckoulisenpäiiröksellä
näidensäänröien9 S:n l4 kohdassamainitulla rrvalla iäseniksihyväksytään.
t) ToimikaurJcksisuositellaan
cnintään kolnre vuorra

5S.
rätttrTääntöiä,
. Jösenen,joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä,
;h?nry*.n kokouksenhyväksymiäohiesaeiirija tai kokouksen
tckemiä päätöksiä tai järtää iäsenmaksunsuorittamatta, voi
yhdistyksenkokous erottaa, ioildin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevistayhdistykseniäsenistäon oltava erottamiseo
kannalla. Samallatavoin voidaan hyviä metsästystapoia
rikko
nut i:isen erotraa yhdistyksestä.
on lriirrensiitä ilmoiJos iäsen tahroo erota yhdistykscsrä,
tettava kiriallisestijc,htokunnallerai sen puheenjolrrajalle
rai
suullisestiyhdistykst:nkol<ruks.:npciyräkirialn..L:.ruava
tri ere
tettu iäsen on velvollincr suoritrainrrrniiisenml!rsrrrisa
L,uluvalta toimintakaudclra
eikä h:inelläole oikeutta soadamitiiän
yhdistykscnkiinteästä tai irtairnestr onraisuuJesra.

6S.
Ylg[istyksen iohtol<untnan kuuluu puheenjohtajan lisäksi
v
johtokuntavalirseevam. iäsentä,jr,idenkeskuudesta
puheenjobtajan.Johtokunnan jäsent'en toimikausi on kolme
vuott/ il
wotta'). Vuosittainon erovuorossa
kaksi iäsen.
tä/ (
iäsentä.Kolmen ensimmäisenvuoden erovuoroisi:t
iäsenet mädrätäänarvalla iohrokuntaa ensi kertaa valitraessr.
Johtokunnan puheerriohtaiaja erovuoroiset jäsenct valirrirn
vuosittrin. Mikäli johtokunnanjäsen eroaa rai kuolee kesken
ioinr.ikautra,vaiitaan hänen tiialleen yhdistyksen seuraa\.3ssa
jdljellä olevaksi toimikaudeksiuusi j;isen.Johtokokouksessa
kunta on päätösvaltainen
siUoin ,kun puhet'njohraja
tai hänen
estyneenäollessaanvarapuheeniohtaiasckä vähintään puolet
muista iäsenistäon saapuvilia.i'uhceniohtaiatai hänen esryneenäoilr'ssaanvarap,ubeenii.htaie
cdt-!s!33;'bdisti :rä !c'!:rokunnan toimeksiannostaYhdistyksen nimen kirjoittaa puheeniohtaja tai åiinc*+s$.ocelrå--q&\saec. varapuheenjohtaja Ä än.
ten srttuessatasanratkaiseepuheeniohtajan
ääni paitsi vaalcissa arpa.
Johrokunnantehtävän:ior,:
l) kutsua koolle yhdistyksenkokoukset,r-:rlnristaa
niille
esitettlivätasiat ja panna kokoustcn lrri:iriikseträ1täntooni
2) hoitaayhdisrlkscn rahavaroiaja rnur-rtn
omnisuutta,huc>
lehtia liittymis- ja jiisenrnrrksujcn
srkä muiclcn tulojcn
keruusta samoin kuin la:rtia yhdisrylistn rilinpriärös
päättyneeltätiliurodelta;

l) tchd ä elo ittcit.rjir c ir t lot uk s iav hdis r ky s c n [ r ok t ' uk s e l l e
'oimenpiteistäyhdisr','kscrr
rcliti:vientäyttiimiscl,,si
I
4) ottaa ia erottaa yhdistvkscntoinrilrenkrlöt,kuten sih.
tceri, rahastonhoitaia
ia metsästyksenvartiiat;
J) nimetä 9 S:n kohdassal6 mainitut edustajatriistanhoitoyhdistyksenkokouksccncllei yhdistykscnvuosikokous ole asiastatoisin päärtänyt;
6) tehdä vuokra- ia muut mctsästysdueidenkäyttöä koskevat sopimuksct;
7) tehdä riistanhoitoyhdistykselleilmoituksia ia antaa tarvittaessalausuntoia metsästyslain2] 5:n I momentissa
tarkoitetuista epäkohdista,iotka koskevat riistakannan
vaarantamistatai riistanhoidollistentoimenpiteidenlai
minlyöntiä;
8) vdmistaa yhdistyksen kokoukselleesitys riistanhoidon
edistämiseksi tarpeellisestayhteistoiminnastanaapuriyhdistysten kanssa;
9) toimittaa yhdistyksenkokouksenhyväksymätsäännötja
sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriinmerkittäviksi;
l0) pitää yhdistyksen jäsenistäluetteloa sekä wosittain ilmoittaa johtakunnan iäsentennimet ja osoitteet asianomaiselletiistanhoitoyhdistyksclle;sekä
ll) hoitaa yhdistyksen kirieenvaihto ja muut iuoksevat
asiat.

7 s.
Yhdistyksentili- ia toimintrvuosion kalenterivuosi.
Johto
'unnan on esitettävätilit ia tilinpäätösterkastbttaviksivii-.ncistä.iinkymmenen päivää ennen vuosikokousta.Tilintsrkastaiien on onnettava lausuntonsaviimeistään kalisi päivää en.
nen wosikokousta iohtokunnalle.

,

8 s.

Yhdistyksen varsinaisiakokouksiaovat vuosikokousia kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin liokouksiin vähintäiin yksi viikko ennen kokousta iöklf$l€j8endle.
Lil@i-

xtiliqlrhåtaq.u
b. lornlon

l J ) k ä s i t e l l ä ä nm u u l j o l r r o k u n n a nt a i y k : , i t y i s t e nj ä s en te n
iohtokunnallevähintbiinkolnre viikkoa enncn vuosik<>
kousta esittiimärja kokouskutsussa
mainirut nsiat;
l6) päätetään, mitcn ri.istanhoitoyhdistyksenkokou.kscsta
poissaolevie mtsästysyhdistykscniäseniä edustetaen;
17) piiätetääntoimialueentiistenhoitoyhdistykselletehtävistä esiryksistö;sckä
18) käsitelläänmuut mahdollisetesille tulcvet asiet, joista
ei kuitenkarn voida tchdä päätöstä.
l0 $.
pidetäiin
Kesäkokous
elokuun aikana ja päätetäiin siinä iäsenten ja heidiin vieraittensaoikeudestaharjoittaa metsästysrä
yhdistyksen metsästysdueillatulevana metsäsryskautina iamoin
kuin niillä toimeenprnuvista rauhoituksisu ym. riistan suoielutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudeste. Kokouksessa
voidarin tehdä päätöksii myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.
ll $.
Yhdistyksen ylimiiiiriinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin iohtokunta katsoosen tarpeelliseksitai rnilloin vähintäänyksi viidesosa jäsenistäsitä iohtokunnaltakirirllisesti vaatii ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Ylimääräinenkokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.Kokous.
kutsusta.gn voimassa,mitä 8 $:ssä on määrätty. Kokouhrcsrvoidaan [i]HnSyE uusir jäscniä.

12s.
Jäsenen oikeudests otfaa mukaansa yhdistyksen metsöstysmaille yhdisrykseen kuulusrattomie metsästäjiä je heidän oikeudestaan metsästiiä sekä muista järjestysasioists mäfuätään
yhdistyksen kokoukscn hyvlilcsymässämetsästyssliännössätai
päätetäiin vuosittain kcsiikokouksessa.

'I]noi tuslehtr
-nimisessäsanomalehdessä

iulkaistullaf kokousilmoituksella.
.T

ll s .
Yhdistyksen on pidettävä luetteloa guoritcruista riistanhoito
töistä ym. toiminn$te.

es.
Vuosikokouspidetääntammikuun aikanaia käsitelläänsiinä
scureevatssiat:
ja sihteeri;
l) valitaan kokouksenpuheenjohtaja
2) todetaankokouksen laillisuus;
l) valitaan kaksi pöytäkiriantarkastaiaa;
4) esitetäänjohtokunnan laatima toimintakertomuskuluneelta toimintavuodelta;
lausuntokulu5) esitetääntilikertomusja tilintarkastajain
neelta tilikaudelta, joiden perusteellapääteräin tilien
ja tilinpäär;iksen
hyväksymisestä
vahvistanrisesta;
6) päätetääntili- ia vastuuvapaudenmyöntänrisestäiohte
kunnalle ia muille tilivelvollisiUe;
7) toimitetaan yhdisryksen johtokunnan puheeniohtaian
vaali;
8) toimitetaan johtokunnan eroruoroisten iäsenten vaali;
9) toimitetaankahden tilintarkasrajan
ia heidän varamiestensä vaali;
10) vahvistetaantoiminta- ia riistanhoitosuunnitclmakuluvaa toimintakauttavarten;
ll) hyväksytääntoimintakaudentulo ia menoarvio sekä
ja muipäätetäin yhdisryksen metsdstykscnvartijoiden
den toimihenkilöiden pdkkion määräämisestä;
12) miiiirätään yhdistyksenliittymis- ia iäsenmaksuiensuuruus;
uudet iäsenet,jolloin vähinn läsnäolevistayhdistl'ksen iäksymisenkannalla;
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14 5.
Yhdisrys toimii jatkuvassayhteistyihsätoimialueensariistanhoitoyhdisryksenkanssa.Toimintarrroden aikana tapahtuneista
roimihenkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle
tehtävä välittömiisti ia tulee yhdistyksen antaa riistanhoito
yhdistyksellescn pyytiimät tiedot.
l5 5.
Iiäitten säärtö!en muuttrrnista ja yhdistyksrn purkamista
koskeva päätös on, oLlakseenpätevä, tehtävä yhdistyksen ko
kouksessasen iälkeen, kun johtokunte on asian käsitellyt, ia
asiastaon mainitru kokouskutsussa.Päätös tulee voimaan, ios
sitä on kannattanut viihintään kolme neljäsosaaäänesryksessä
annetuistaärinistä.

16 5.
Jos yhdistys puretaan,käytetäänsen omeisuusviimeisen ko
kouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa Iähellä
oleviin riistanhoidoL[siintarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on
siirrettävä toimidueen riistanhoitoyhdisryksdle, iolle samoin
on tehtävä ilmoitus purkakuin yhdistysrekisteriviranomaisille
misesta.

l7 t.
Muutoin noudatettakoon,mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
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