1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja perustamisaika

Yhdistyksen nimi: Pyhäselän Metsästäjät ry
Kotipaikka: Joensuun kaupunki/Pyhäselkä Itä-Suomen läänissä
Yhdistys on perustettu huhtikuun 2 päivänä 1957.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa omistamillaan ja vuokraamillaan metsästysmailla järkiperäistä
metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3§ Toimenpiteet tarkoituksen toteuttamiseksi

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
1. edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista
2. verottaa riistaa kannan vuosituotannon kulloinkin sallimissa rajoissa
3. riistakanan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, tarvittaessa järjestää talviruokintaa,
vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa riistaistutuksia ja huolehtii järkiperäisen
metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta ja edistää luonnon
monimuotoisuutta.
4. harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus- ja valistustoimintaa
jäsenistönsä, maanomistajien ja nuorison keskuudessa
5. edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta
toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja kokeita
6. kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja
urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi
asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
7. voi hankia omistukseensa ja vuokrata kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamentteja ja
lahjoituksia sekä toimeenpanna toimintansa tukemiseksi arpajaisia
8. yhdistys pitää luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä, kenneltoiminnasta ym.
toiminnasta.

4§ Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisten jäsenten lisäksi koejäseniä, kilpailujäseniä ja kunniajäseniä.

Jäsenet yhdistykseen otetaan kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemuksessa tulee olla kunnia- tai
varsinaisena jäsenenä yhdistyksessä ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus.

5§ Varsinaiset jäsenet

Varsinaisen jäsenyyden edellytyksenä on hyvä maine, aktiivinen kiinnostus metsästystä ja siihen liittyviä
järjestötoimintoja kohtaan ja hyväksytty koejäsenyyskausi. Valituksi tulee henkilö, jonka yhdistyksen
varsinainen kokous hyväksyy vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Varsinainen jäsen maksaa yleisen kokouksen päättämän jäsenmaksun.

6§ Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Yhdistyksen kokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai
kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen tai sen tarkoitusperiä merkittävästi
edistäneen jäsenensä. Kunniapuheenjohtajia yhdistyksellä voi samanaikaisesti olla enintään yksi (1) ja
kunniajäseniä enintään kymmenen (10). Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

7§ Koejäsen

Yhdistyksen koejäseneksi hallitus voi erillisen anomuksen perusteella hyväksyä hyvämaineisia, metsästystä
ja siihen liittyviä järjestötoimintoja aktiivisesti harrastavia henkilöitä, joiden tarkoituksena on varsinaiseksi
jäseneksi pyrkiminen. Koejäsenyys on hallituksen harkinnan mukaan yhdestä kahteen (1-2) vuotta.

Koejäsenellä on yhdistyksen alueella metsästysoikeus vuosittain vahvistettavan riistayksikkökiintiön
puitteissa ja kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta. Koejäsenyys ei oikeuta hirvenmetsästyksen saaliin
jako-osiin. Koejäsenen vuosittaisen jäsenmaksun vahvistaa vuosikokous. Koejäseneltä ei peritä
liittymismaksua.

8§ Kilpailujäsen

Yhdistyksen kilpailujäseneksi hallitus voi erillisen hakemuksen perusteella hyväksyä hyvämaineisia
henkilöitä, jotka harrastavat metsästysampumaurheilua. Kilpailujäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheja äänioikeus. Kilpailujäsenyys ei sisällä metsästysoikeuksia yhdistyksen metsästysalueilla. Kilpailujäsenen
jäsenmaksu on sama kuin varsinaisella jäsenellä.

9§ Velvoitteet

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen
sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistyksen varsinaiseksi ja kilpailujäseneksi liittyessään
liittymismaksun kesäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, jotka yhdistyksen vuosikokous
vuosittain määrää, pitämään luetteloa kaatamastaan riistasta, tekemästään riistanhoitotyöstä, tekemistään
riistahavainnoista sekä osallistumisestaan yhdistyksen eri toimintoihin sekä toimittamaan luettelot
vuosittain tai tarvittaessa yhdistyksen hallitukselle tai sen määräämälle luottamushenkilölle.
Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella omistamansa maat seuran käyttöön.

10§ Toimintapistejärjestelmä

Yhdistyksellä on erillinen, vuosikokouksessa vahvistettavan ohjesäännön mukainen
toimintapistejärjestelmä. Järjestelmään on jyvitettävä yhdistyksessä ja sen hyväksi tai nimissä tehtävä
riistanhoito-, kennel-, vartiointi-, kilpailu-, maanvuokraus-, kokous-, edustus- ja muu toiminta.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapaat toimintapistevelvoitteista.

Mikäli jäsen ei saa kerättyä vuosikokouksen vahvistamaa minimipistemäärää toimintapisteinä jonakin
toimintavuonna, hänen on korvattava puuttuvat pisteet vuosikokouksen vahvistamalla pistearvoa
vastaavalla rahamäärällä.

11§ Vierasmaksut

Kunnia- ja varsinaisilla jäsenillä on oikeus ottaa yhdistyksen metsästysmaille vieraansa lunastamalla ennen
metsästyksen alkamista nimeämälleen henkilölle vieraskortti, joka oikeuttaa metsästykseen vieraskortissa
mainitulle ajalle.

Vierasmaksuista ovat vapaita ne vieraat, jotka ovat hallituksen päätöksin yhdistyksen metsästysvieraiksi
erityisestä syystä kutsuttu.

12§ Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on
velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään
yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

13§ Yhdistyksestä erottaminen

Erottamismenettely
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä
on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään
koskevasta erottamisasiasta.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa
paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus
saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja määräyksiä tai lupaehtoja, hyviä
metsästystapoja, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä
päätöksiä tai jättää jäsen- tai liittymismaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen varsinainen kokous
hallituksen esityksestä erottaa.

14§ Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä tilit viimeistään yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee
palauttaa ne lausuntoineen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

15§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka henkilö, jolle hallitus erikseen
antaa siihen henkilökohtaisen oikeuden.

16§ Yhdistyksen hallitus ja sen erovuoroisuus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon vuosikokous yhdeksi (kahdeksi) vuodeksi kerrallaan
valitsee puheenjohtajan ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhdeksän (9) muuta hallituksen jäsentä, joista
kolme (3) on vuorollaan erovuorossa.

Hallituksen jäsenen toimikausi voi kestää peräkkäin enintään kolme (3) kautta. Ensimmäisenä ja toisena
vuonna erovuorossa olevat määrätään arvalla, tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallitusta avustamaan tarvittavat jaostot ja toimikunnat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) muuta jäsentä
on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

17§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on:
1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten
päätökset täytäntöön
2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen
sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä
tilivuodelta
3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen
tehtävien täyttämiseksi
4. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksen
vartija
5. nimetä 19 §:n kohdassa 17 mainitut edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei
yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt
6. tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset
7. tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja
8. valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta
yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa
9. toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset
yhdistysrekisteriin merkittäväksi
10. pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa hallituksen jäsenten nimet
ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle, SML:n P-K:n piirille, P-K:n kennelpiirille
11. ottaa koejäsenet ja kilpailujäsenet yhdistykseen
12. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat

18§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet
kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kokouskutsulla tai lehtiilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, yhdistyksen nettisivuilla, tai muussa
sähköisessä mediassa.

19§ Vuosikokous

Vuosikokous pidetään helmi- huhtikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat: (avaus)
1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pj. kutsuu sihteerin
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen
jäsenten lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja
puheoikeus kokouksessa
5. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
6. esitetään hallituksen ja jaostojen laatimat toimintakertomukset kuluneelta vuodelta
7. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään
tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. toimitetaan puheenjohtajan vaali, hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja
kahden toiminnan tarkastajan ja kahden varatoiminnan tarkastajan vaali
10. 10 vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelmat alkanutta toimintavuotta varten
11. valitaan tarvittavat metsästyksenjohtajat
12. käsitellään toimintavuoden talousarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästysvartijoiden
ja muiden toimi- ja luottamushenkilöiden palkkion määräämisestä, määrätään
yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä vahvistetaan toiminnan
pisteytysjärjestelmää koskeva ohjesääntö sekä 10§:n mukainen toimintapisteitä vastaava
rahamäärä
13. valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin
14. hyväksytään uudet jäsenet
15. käsitellään jäsenten erottamisasiat
16. valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
17. päätetään, miten riistanhoitoyhdistysten kokouksissa poissa olevia yhdistyksen jäseniä
edustetaan
18. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle vähintään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
19. päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirille, Pohjois-Karjalan
Kennelpiirille sekä toimialueen riistanhoitoyhdistyksille tehtävistä aloitteista
20. käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä
päätöstä

20§ Syyskokous

Syyskokous pidetään elo-syyskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat: (avaus)
1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pj. kutsuu sihteerin
3. Työjärjestys
4. vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen
jäsenten lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja
puheoikeus kokouksessa
5. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
6. esitellään uudet koejäsenet ja koejäseninä jatkavat jäsenet
7. hyväksytään uudet jäsenet
8. todetaan jäsen- ja muut maksunsa maksaneiden jäsenten luettelot ja nimetään
maksunsa mahdollisesti laiminlyöneet jäsenet
9. todetaan voimassaoleva vierasoikeusjärjestelmä
-

vierashenkilö

-

riistakiintiö

10. päätetään jäsenkohtaisesti riistakiintiöstä ja riistaeläinten pistearvosta
11. päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista
mahdollisesti tarvittavista riistan suojelutoimista
12. käsitellään mahdollisesti esille tulevat asiat 19§ kohtien 18 ja 20 tavoin

21§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa (1/5) äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu
toimitetaan 18§:ssö mainitulla tavalla.

22§ Pöytäkirjan pitäminen

Yhdistyksen, sen hallituksen, toimikuntien ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen
kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

23§ Yhteistyö

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistysten, Suomen Metsästäjäliiton
Pohjois-Karjalan piirin ja Pohjois-Karjalan Kennelpiirin kanssa. Yhdistyksen tulee lähettää piireille ja
riistanhoitoyhdistyksille niiden pyytämät tiedot toiminnastaan annettujen aikataulujen mukaisesti.
Toimintavuoden aikana tapahtuneista jäsen- ja toimihenkilömuutoksista on tehtävä ilmoitus välittömästi
piireille ja jälkimmäisistä muutoksista myös riistanhoitoyhdistyksille.

24§ Yhdistyksen päätöksenteko järjestys

Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä paitsi
koejäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä
yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa.
Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

25§ Yhdistyksen metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt

Yhdistyksen yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset
vahvistetaan yhdistyksen kokouksissa.

26§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä Suomen
Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland r.y:lle.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirille,
asianomaisille riistanhoitoyhdistyksille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

27§ Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on määrätty.

