
Seuran säännöt 

Kauhavan Alakylän Metsästysseura – nimisen yhdistyksen  
  
SÄÄNNÖT 
   
1 § 
  
Yhdistyksen nimi on Kauhavan Alakylän Metsästysseura ja sen tarkoituksena on yhdistyksen mailla 
harjoittaa metsästystä ja ylläpitää järkevää riistanhoitoa. Tässä tarkoituksessa on yhdistyksen 
vartioitava aluettaan salametsästykseltä, vähennettävä vahinkoeläimiä, kaadettava hyötyriistaa 
ainoastaan mikäli kanta sen kulloinkin sallii, järjestettävä kovina talvina riistalle ruokintaa ja 
tarpeen vaatiessa huolehdittava sen lisääntymisestä. 
   
 2 § 
  
Yhdistyksen kotipaikka on Kauhavan kunta. 
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y:hyn, jota näissä 
säännöissä nimitetään liitoksi. 
  
 3 § 
  
Yhdistyksen varsinaisiksi ja koejäseniksi pääsevät ne riistanhoitoa ja säästeliästä metsästystä 
harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 5§:n 
mainitulla tavalla varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi hyväksytään. Koejäsenyys kestää kaksi 
vuotta, jonka jälkeen vuosikokous tai syyskokous päättää joko varsinaiseksi jäseneksi 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
   
4 § 
  
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. 
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon vuosikokous 
yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee puheenjohtajan ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan (8) kahdeksan 
muuta johtokunnan jäsentä, joista neljä on vuosittain erovuorossa. Johtokunnan jäsenten toimikausi 
voi kestää peräkkäin enintään (3) kolme kautta. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa olevat 
määrätään arvalla, tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunta valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan. Yhdistyksen 
vuosikokous valitsee johtokuntaa avustamaan tarvittavat jaostot ja toimikunnat.  
  
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai henkilö, jolle 
johtokunta erikseen antaa siihen oikeuden, kukin yksin. 
  
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä on 
saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan 
on jätettävä yhdistyksen tilit viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, 
joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
   
5 § 
  
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous.  Johtokunta kutsuu yhdistyksen 
jäsenet kokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen 



kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ja yksi ääni 
varsinaisella jäsenellä.  Koejäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.  
  
Vuosikokous pidetään ennen maaliskuun 1. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 
  

1. johtokunnan vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimikaudelta  
2. tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien 

hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta  
3. vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille   
4. toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma  
5. toimintavuoden talousarvio ja määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus  
6. uusien koejäsenten ja varsinaisten jäsenten vaali, jolloin vaaditaan, että vähintään 2/3 

läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on päätöksestä samaa mieltä  
7. puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä kahden 

tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vaali.  
8. muut johtokunnan tahi yksityisten jäsenten vähintään kolme(3) viikkoa ennen vuosikokousta 

kirjallisesti esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.  
  
Syyskokous pidetään elokuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 
  

1. päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista  
2. uusien koejäsenten ja varsinaisten jäsenten vaali, jolloin vaaditaan, että vähintään 2/3 

läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on päätöksestä samaa mieltä  
3. muut johtokunnan tahi yksityisten jäsenten vähintään kolme(3) viikkoa ennen syyskokousta 

kirjallisesti esittämät kokouskutsussa mainitut asiat  
   
6§ 
  
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin 
päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten. 
  
Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu 
toimitetaan 5§ mainitulla tavalla ja ajassa. 
  
 7§ 
  
Varsinainen jäsen ja koejäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään suorittamaan 
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, jotka vuosikokous vuosittain määrää. Kaatamastaan 
riistasta on jäsen ja koejäsen velvollinen pitämään luetteloa sekä tarvittaessa antamaan 
johtokunnalle tietoja tästä sekä riistamailla tekemistään havainnoista. 
  
 8§ 
  
  
Jäsen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen tekemiä 
päätöksiä vastaan, on yhdistyksen kokouksen erotettava yhdistyksestä. Samassa järjestyksessä 
voidaan hyvää metsästystapaa vastaan rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä ja on erottamisesta 
ilmoitettava liitolle. 



   
9§ 
  
Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa vieraita sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen 
syyskokouksen hyväksymässä ohjesäännössä. 
  
 10§ 
  
Jos jäsen tahtoo yhdistyksestä erota, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle tahi ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta on velvollinen 
suorittamaan jäsenmaksunsa koko kuluvalta toimintavuodelta. Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta 
saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. 
  
11§ 
  
Yhdistyksen sihteerin on heti vuosikokouksen jälkeen lähetettävä liitolle sen määräämän 
kaavakkeen mukaiset riistatiedot sekä ilmoitus yhdistyksen johtokunnasta, jäsenluettelo ja 
vuosikertomus. Rahastonhoitajan tulee lähettää liitolle yhdistyksen jäsenvero viimeistään 
maaliskuun kuluessa. 
   
12§ 
  
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että muutoksen tai 
purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten 
määrästä ja että toinen kokous samoin 2/3 äänten enemmistöllä päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys 
puretaan, käytetään säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin 
yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus 
liitolle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille. 
   
13§ 
  
Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään. 
  
 


