
Jouko Höyhtyä 

 

METSÄSTYSSEURAN SÄÄNTÖ-
JEN MUUTTAMINEN   

Toljan Erä ry:n sääntömuutosluonnos 

 

Opinnäytetyö 

 

Metsätalouden koulutusohjelma 

 

 

Marraskuu 2011 

 

 



KUVAILULEHTI 

 

 

 

Opinnäytetyön päivämäärä 

23.11.2011 

Tekijä 

Jouko Höyhtyä 

Koulutusohjelma ja suuntautuminen 

Metsätalouden koulutusohjelma 

Nimeke 

Metsästysseuran sääntöjen muuttaminen – Toljan Erä ry:n sääntömuutosluonnos 

Tiivistelmä 

Suomessa on arvioitu olevan n. 4 000–4 500 metsästysseuraa tai -seuruetta, jotka toimivat joko 

rekisteröityinä yhdistyksinä tai rekisteröimättömillä säännöillä. Vanhimmat seurat ovat 1860 -

luvulta ja vielä toimivista seuroistakin vanhimmat on perustettu 1920 - 1930 luvuilla. Säännöt 

seuroille on hyväksytty pääsääntöisesti Suomen metsästäjäliiton tai Metsästäjäin keskusjärjestön 

laatimien mallisääntöjen mukaan niitä sen tarkemmin pohtimatta. On ajateltu yhdistystä perustet-

taessa, että sääntöjähän voidaan laatia aina tarpeen tullen lisää ja vahvistaa ne yleisessä kokouk-

sessa.  

Metsästysseuratoimintaa katsotaan yhdistystoiminnaksi ja sitä säätelee yhdistyslaki. Tällä hetkel-

lä on voimassa 26.5.1989/503 vahvistettu laki. Jotta yhdistyksen kokousten sääntömuutokset 

saisivat virallisen vahvistuksen, on ne tehtävä tämän lain säännösten mukaan ja hyväksytettävä 

Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä yhdistysrekisterissä. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on auttaa metsästysseuroja laatimaan itselleen sopivat säännöt 

peilaamalla eri sääntökohtia yhdistyslakiin. Mallina pohtimiselle on käytetty Toljan Erä ry:n 

pöytäkirjoissa esiintyneitä eri sääntömuutos vaihtoehtoja ja lopputuloksena on saatu sääntömuu-

tosluonnos. Tosin tämän työn aikana muutos jäi todella muutosasteelle, mutta seuran johtokun-

nan toimintaa asian pohtiminen on selkeyttänyt. 

Tässä opinnäytteessä nousi esille kolme asiaa, jotka on hyvä miettiä kirjattavaksi sääntöihin niitä 

muutettaessa. Nämä ovat seuran oikeus kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen, seuran mahdollisesti 

erilaiset jäsenet ja seuran yleisten kokousten määrä sekä siihen liittyen mahdollinen tilikauden 

muuttaminen vastamaan metsästyskautta.  

Asiasanat (avainsanat) 

Metsästysseura, säännöt, yhdistyslaki 

Sivumäärä Kieli URN 

36s + liitteet 14s suomi NBN:fi:mamk-opinn2011B3053 

Huomautus (huomautukset liitteistä) 

Ohjaavan opettajan nimi 

Pasi Pakkala 

Opinnäytetyön toimeksiantaja 

Toljan Erä ry 



DESCRIPTION 

 

 

 

Date of the bachelor’s thesis 

2011-11-23 

Author 

Jouko Höyhtyä 

Degree programme and option 

Degree Programme in Forestry 

Name of the bachelor’s thesis  

Developing the Bylaws of a Hunting Association - A Bylaws Draft for Toljan Erä ry  

Abstract 

There are approximately 4 000-4 500 hunter's associations or parties in Finland operating as reg-

istered associations or under unregistered rules. The first known associations were founded in 

1860's. The oldest still actively operating associations date from 1920's and 1930's. The rules of 

these associations follow the standard rules set by either Finnish Hunter's Association or Hunter's 

Central Organization. The standard rules have been generally accepted without further considera-

tion. The presumption has been that new rules can be established on the basis of perceived need 

and confirmed in general meetings. 

The activities of Hunting Associations are governed by law on associations. The law currently in 

effect was ratified in 26th May 1989/503. The rule changes, in order to receive official confirma-

tion, must be made after the regulations of this law and approved by the Board of Patents and 

Registration maintaining the Register of Associations. 

The purpose of this thesis is to aid hunting associations to formulate suitable rules by comparing 

the standard rules to the law on associations. Various options for rule changes presented in the 

protocols of Toljan Erä ry have been used as a model for the reasoning. The final result of this 

thesis is a bylaws draft. However, although actual modifications were not made during the writ-

ing of this thesis, subsequent operation of the Toljan Erä ry's Board has been much clarified. 

This thesis resulted in three points, which should be thought about when changing the rules. The-

se are association´s right for immovable and movable property, possibly different members of 

the association and the question about the number of general meetings. In relation to the last 

point might be the matter of whether to make the financial year correspond to the hunting season. 

 

Subject headings, (keywords) 

Hunting association, Rules, Associations Act 

Pages Language URN 

36 p + app.  14 p Finnish NBN:fi:mamk-opinn2011B3053 

Remarks, notes on appendices  

Tutor 

Pasi Pakkala 

Bachelor’s thesis assigned by 

Toljan Erä ry 



 

SISÄLTÖ 

 

KUVAILULEHDET 

 

1 JOHDANTO ........................................................................................................ 1 

2 METSÄSTYSSEURAN PERUSTIEDOT ............................................................. 2 

2.1 Seuran kotipaikka, perustamisaika ja kieli .................................................... 2 

2.2  Seuran tarkoitus............................................................................................ 2 

2.3  Seuran toimintamuodot ................................................................................ 3 

2.4  Seuran tili- ja toimintavuosi.......................................................................... 6 

3  METSÄSTYSSEURAN JÄSENYYS .................................................................... 8 

3.1  Seuran jäsenet .............................................................................................. 8 

3.2 Jäsenen velvoitteet ja maksut ........................................................................12 

3.3 Seurasta eroaminen ......................................................................................13 

3.4 Seurasta erottaminen ....................................................................................14 

4  METSÄSTYSSEURAN KOKOUSKÄYTÄNTÖ .................................................16 

4.1 Seuran varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen .................16 

4.2 Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat .................................................18 

4.3 Seuran ylimääräinen kokous .........................................................................21 

4.4 Pöytäkirjan pitäminen...................................................................................22 

4.5 Seuran päätöksentekojärjestys ......................................................................22 

5  METSÄSTYSEURAN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT ....................................23 

5.1 Seuran hallitus ja erovuoroisuus ...................................................................24 

5.2 Päätösvaltaisuus ...........................................................................................25 

5.3 Seuran nimenkirjoittajat ...............................................................................26 

5.4 Hallituksen tehtävät ......................................................................................27 

6  METSÄSTYSSEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT ..............................................29 

7  METSÄSTYSSEURAN TOIMINNAN LOPETTAMINEN...................................31 

8  METSÄSTYSSEURAN SÄÄNTÖJEN VIRALLISTAMINEN .............................32 



 

9  SÄÄNTÖJEN MUUTOSKUSTANNUKSET .......................................................34 

10  POHDINTA........................................................................................................35 

  LÄHTEET ..........................................................................................................37 

  LIITTEET ..........................................................................................................38 

 



1 
 

 

1 JOHDANTO 

 

Suomessa on arvioitu olevan n. 4000 - 4500 metsästysseuraa tai -seuruetta, jotka toimivat 

joko rekisteröityinä yhdistyksinä tai rekisteröimättömillä säännöillä. Vanhimmat seurat 

ovat 1860 -luvulta ja vielä toimivista seuroistakin vanhimmat on perustettu 1920 - 1930 

luvuilla. Säännöt seuroille on hyväksytty pääsääntöisesti Suomen metsästäjäliiton tai Met-

sästäjäin keskusjärjestön laatimien mallisääntöjen mukaan niitä sen tarkemmin pohtimatta. 

On ajateltu yhdistystä perustettaessa, että sääntöjähän voidaan laatia aina tarpeen tullen 

lisää ja vahvistaa ne yleisessä kokouksessa. Tämän seikan vuoksi useassa seurassa, kuten 

esim. Ranualla olevassa Toljan Erässä, on herätty siihen tosiasiaan, että seuran säännöt on 

ajantasaistettava ja virallisesti vahvistettava siten, että aikojen saatossa yleisissä kokouksis-

sa syntyneet päätöksen saadaan yhtenäiseen linjaan ja lainmukaisiksi. 

 

Sääntöjen ajantasaistamiseksi ei sitten löydykään metsästysseuralle sopivaa ohjetta. Suo-

men metsästäjäliitto on kyllä laatinut v. 2002 ansiokkaan Metsästysseuran käsikirja nimisen 

ohjekirjan, jonka avulla voidaan laatia uuden seuran tai seurueen viralliset, yhdistyslain 

mukaiset säännöt sekä vahvistaa ne virallisesti. Mutta miten otetaan huomioon seuran yleis-

ten kokousten päätökset, kuinka tarkoin kaikki pitää kirjoittaa sääntöihin ja miten lopulta 

tapahtuu olemassa olevan yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, niin tähän ei suoraa vastaus-

ta saada mistään.  

 

Tämän työn tarkoitus on antaa ohje sääntöjen muuttamiseksi lain mukaisesti Toljan Erässä 

käytyjen sääntömuutos suunnitelmien pohjalta. Menetelmänä oli purkaa vuodelta 1978 

voimassa olevat säännöt kohta kohdalta ja korjata ne ajan mukaiseksi. Lisäksi tutkittiin, 

tarvitaanko lisää määräyksiä esimerkiksi hirven metsästyksen osalta.  1978 hirvi oli sen 

verran harvinainen eläin Ranualla ja koko Suomessa, etteivät silloiset metsästysseura akti-

vistit katsoneet tarpeelliseksi tehdä hirvenmetsästyksestä omia sääntökohtia. Mutta tänä 

päivänä monet metsästysseurat, puhumattakaan metsästysseurueista, toimivat lähes pelkäs-

tään hirvenmetsästyksen ympärillä. 
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2 METSÄSTYSSEURAN PERUSTIEDOT 

 

Metsästysseura on lain kannalta katsottuna yhdistys ja kaikkea sen toimintaa säätelee Yh-

distyslaki 26.5.1989/503 (jäljempänä pelkkä yhdistyslaki). Tällöin metsästysseuran toimin-

taa tulee tarkastella sääntömuutoksissa kaikilta osin yhdistyslain kannalta. Ellei erikseen 

lähdettä ole mainittu, niin tämän luvun lähteenä käytetään Yhdistyslakia 26.5.1989/503. 

 

2.1 Seuran kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

 

Yhdistyslain 8§ 1. ja 2. kohdan mukaan yhdistyksen säännöissä on mainittava yhdistyksen 

nimi ja kotipaikkana oleva Suomen kunta sekä 9§ yhdistyksen kieli. Yhdistyksen säännöis-

sä voidaan määrätä, että yhdistys voi olla sekä suomen- että ruotsinkielinen. 

 

Toljan Erän säännöissä on lyhyesti vain: “1§ Yhdistyksen nimi on Toljan Erä ja kotipaikka 

Ranuan kunta”. Käytettävästä kielestä ei ole mainintaa, joten seura on suomenkielinen. 

Sääntömuutosta tehtäessä on hyvä lisätä sääntöihin tälle kohdalle yhdistyksen perustamis-

aika. Tällöin jo heti alussa näkyy, että kyseessä on alkuperäisestä muutetut säännöt.  

 

Toljan Erän talvikokouksessa 2011 käsittelemässä sääntöluonnoksessa olikin 1§ seuraavas-

ti:  

 

“Yhdistyksen nimi on Toljan Erä ry. Yhdistyksen kotipaikka on Ranuan kunta 

Lapin läänissä. Yhdistys on perustettu 20. huhtikuuta 1978 ja siitä käytetään 

säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.“ 

 

2.2 Seuran tarkoitus 

 

Yhdistyslain 8§ 3. kohdan mukaan säännöissä on oltava yhdistyksen tarkoitus ja toiminta-

muodot. Selvyyden vuoksi nämä kaksi erillistä asiaa on tarkoituksenmukaista kirjata eri 

sääntöpykäliin. 
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Toljan Erän säännöissä on tällä hetkellä tässä kohden ensin: ”2§ Yhdistyksen tarkoituksena 

on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuo-

jelua ja ampumaurheilua“ Tähän kohtaan on ajan saatossa tullut pari merkittävää muutosta; 

metsästyskoirakokeet ja ampuma-aselaki.  

 

Miten kirjataan metsästyskoirakokeet sääntöihin? Kyseessä on koirien jalostaminen varsi-

naista rodulle sopivaa metsästystä varten. Mutta sanamuoto metsästyskoirien jalostus viit-

taisi enemmän geenimanipulointiin kuin haukkukokeeseen. Toisaalta koirien sukutaulukot 

ovat tavallaan geenien yhdistämistä varten. Paremman puutteessa käytetään kenneltoimin-

taa, vaikka sekin viittaa enemmän yksityisen henkilön koiratarhaan kuin metsästysseuran 

järjestämiin koirakilpailuihin.  

 

Ampuma-aselain uudistuksessa metsästysseuran tehtäväksi tulee antaa todistus kuulumises-

ta ampumaurheilua harjoittavaan järjestöön. Ampumaurheilu on kuitenkin niin laaja käsite 

erilaisista ampumamuodoista, joten metsästysseuran sääntöihin kannattaa kirjata vain met-

sästystä kehittävät ampumamuodot. (Ampuma-aselaki 9.1.1998/1) 

 

 

Sääntöluonnokseen kirjataan 2§ seuraavasti: 

 

  “Seuran tarkoituksena on harjoittaa 

 1) järkiperäistä metsästystä;  

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;  

 3) metsästysampumaurheilua ja  

4) kenneltoimintaa “.  

 

Tosin seuran johtokunnan kanta oli 25.1.2011 kokouksessaan pyrkiä keksimään kohtaan 4) 

parempi sanamuoto olisi sittenkin “ metsästyskoirien jalostus “. Kenneltoiminta on enem-

män yksityisen henkilön tai yrityksen, ei seuran toimintaa. 
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2.3 Seuran toimintamuodot 

Yhdistyslain 8§ 3. kohdan toinen osio, toimintamuodot, on kirjattu nyt voimassa oleviin 

sääntöihin seuraavasti:  

 

 “( 3§) Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 1) pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivansuuruisen 

 metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten 

 aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä; 

2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä 

viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyk-

sestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja; 

3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja li-

sääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimisissa ra-

joissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumi-

sesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä; 

4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruo-

kintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistu-

tuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäi-

sen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta; 

5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja 

muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsäs-

tys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuo-

tojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa kä-

sittelyä; 

 6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja 

 jalostusta; sekä 

7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsäs-

tys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä 

varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.“ 

 

Kaikki sääntöihin kirjattavat asiat ovat tärkeitä, mutta erityisesti on kiinnitettävä huomiota 

juuri tämän kohdan kirjaamiseen. Metsästysseuratoiminnan kannalta on olennaista kirjata 

kaikki metsästykseen liittyvät asiat tähän, vaikka seuralla ei tässä aiheessa ole tarvetta 



5 
 

kaikkiin toimintamuotoihin. 

 

3§ 1. kohta nykyisin voimassa olevassa säännössä on riittävän väljä metsästysvuokrasopi-

musten tekemiseen, mutta kiistatilanteita saattaa aiheutua sanamuodosta “ sopivansuuruisen 

metsästys- ja riistanhoitoalueen “. Mikä on sopivansuuruinen?  Keskustelin asiasta Toljan 

Erä ry:n rekisteröintihakemuksen yhden allekirjoittajan ja seuran ensimmäisen sihteerin 

Olavi Virtasen kanssa. Hän muisteli alun perin seuran alueena tarkoitetun Toljan kylän alu-

etta. Kun toljalaisten lisämaat sijaitsevat myös Rynkänpuolen takana Kelukkavaarassa, 

myös Rynkänpuoli kuului seuran toiminta-alueeseen.  Mutta missä kulkevat Toljan kylän 

rajat? Seuran pöytäkirjoista löytyy päätös, jonka mukaan omistajavaihdoksen yhteydessä 

erästä aluetta ei otettu mukaan, koska se ei kuulunut seuran toiminta-alueeseen vaikka oli-

kin aiemmin ollut seuralle vuokrattuna. Perusteluna kerrottiin olevan, että kyseessä on lisä-

palsta, joka oli vuokrattu vain edellisen omistajan muiden maiden yhteydessä eikä sillä ol-

lut merkitystä muuten metsästyksen kannalta. Kuitenkin tänä päivänä kyseinen palsta on 

jälleen seuralla vuokralla ja on hirven metsästyksessä tärkeää aluetta. 

 

3§ 2. kohta on kirjattu hyvin, eikä siinä ole juuri muuttamista. Seuran tehtävä on vuokralai-

sena huolehtia, että sen vuokra-alueella noudatetaan metsästyslakia, sääntöjä ja hyviä tapo-

ja. Ellei nämä asiat ole kunnossa, on odotettavissa vain lyhyitä vuokrasuhteita ja alinomai-

sia riitoja maanomistajien ja seuran välillä. 

 

3§ 3. kohdassa on säännöissä ehkä liiankin velvoittavana “ pitää luetteloa yhdistyksen jä-

senten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä “. Tällaiset 

tilastot kerätään yleensä toimintakertomukseen, mutta sääntöihin ei kannata kirjata näin 

velvoittavasti. Jos seuran toiminta esim. jonkin vahingon vuoksi joutuu tarkemmin tarkas-

teltavaksi, voidaan yleisesti sanoa, että suurin osa metsästysseuroista jää tässä kohdin kiinni 

sääntörikkomuksesta metsästyspäivien ja saalismäärän osalta. Mutta muulta osin tämäkin 

kohta on ehdottoman tärkeä.  

 

3§ 4. - 7. kohdat ovat seuran olennaista toimintaa, joten ne tulee säilyttää sääntöuudistuk-

sessakin. Tosin nämäkin asiat voidaan kertoa enemmän yleistäen, jolloin toimintaa ei rajoi-

teta liiallisella sääntöjen tarkkuudella.  

 



6 
 

Mutta nyt voimassa olevasta säännöstä puuttuu seuran oikeus omistaa irtainta ja kiinteää 

omaisuutta. Nyt Toljan Erällä on lahtivaja ja siihen liittyviä laitteita. Kuluvana vuonna 

2011 seura hankki omistukseensa myös lahtivajan ympärillä olevan tontin, joten sääntöihin 

on kirjattava oikeudet omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

 

Säännöistä puuttuu myös mahdollisuus ottaa vastaan mahdollista perintöä tai lahjaa. Nämä-

kin on aiheellista kirjata sääntöihin. Toisaalta perintö tai lahja saattaa aiheuttaa oikeudelli-

sia riitatilanteita, joten niiden vastaanottaminen voi olla vahingollistakin seuran varsinaista 

toimintaa ajatellen. Näin ollen ei tätä ole otettu myöskään Toljan Erän sääntömuutosesityk-

seen. 

 

Sääntömuutosesitys 3§ osalta on siis seuraava: 

 “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) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuk-

sia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampu-

marataa ja 

 8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa; 

 9) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 

 omaisuutta“ 

 

2.4 Seuran tili- ja toimintavuosi 

 

Seuran tili- ja toimintavuosi on täysin seuran itsensä päätettävä asia. Tämän vuoksi laitan-

kin tämän asian metsästysseuran perustiedot otsakkeen alle. Nyt voimassa olevissa sään-

nöissä on vanhojen mallisääntöjen mukaan seuraavasti: 

 

“( 7 §) Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit 
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ja tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. Tilintar-

kastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta johto-

kunnalle”. 

 

Seuran kokouksien osallistumisaktiivisuus on yleensä sitä pienempi, mitä paremmin asiat 

ovat kunnossa. Jos seuran tilanne on ongelmallinen, on yleensä kokouksissa väkeä. Koko-

usasioita käsitellään tarkemmin tämän opinnäytetyön neljännessä osiossa, mutta kokousak-

tiivisuudella on suuri merkitys siihen, kannattaako seuran pitää yksi yleinen kokous vai 

nykyisin voimassa olevaa kahden kokouksen mallia. Mikäli ´siirrytään yhden kokouksen 

malliin, ei metsästysseuratoiminnassa kalenterivuosi olekaan paras toimintavuosimalli. 

Toimintavuodeksi täytyisi ilman muuta ottaa jahtikausi eli yleisen rauhoituskauden alusta 

alkaen. Tällä perusteella uusi tili- ja toimintavuosi olisikin ajalla 1.5. - 30.4. 

 

Tämä yhden kokouksen malli jopa parantaisi seuran jäsenten yhdenvertaisuuttakin. Onhan 

suuri osa jäsenistä muualla asuvia, jotka jäävät usein talvikokouksesta pois pitkien etäi-

syyksien takia. Yhden kokouksen mallissa yleinen kokous pidettäisiin lomakautena kesä- 

heinäkuussa, jolloin kaukana asuvatkin yleensä ovat jahtimaidensa tuntumassa. 

 

Sääntömuutosesityksessä jouduin esittämään version, jota ei voida kirjata lopullisiin sään-

töihin. Siinä on nimittäin kahden mahdollisuuden malli, joista yleisen kokouksen olisi valit-

tava toinen. Tämä sama ongelma esityksessä tulee myöhemmin neljännessä kohdassa, jossa 

käsitellään kokousasioita. Uusi tili- ja toimintavuotta käsittelevä kohta sääntömuutoksessa 

(14§) olisikin seuraavanlainen: 

 

“Seuran tili- ja toimintavuosi on 1.5. - 30.4. / kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa 

tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen 

vuosi-/talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle vii-

meistään kaksi viikkoa ennen vuosi- / talvikokousta.” 

 

25.1.2011 pitämässään kokouksessa johtokunta kuitenkin päätti, että jatkossa noudatetaan 

kahden yleisen kokouksen mallia.  
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3 METSÄSTYSSEURAN JÄSENYYS 

 

Metsästysseuran jäsenyys on yleensä seuran hankalin asia. Kaikkien henkilökemiat eivät 

kohtaa; joku haluaa mukaan hyviä kavereitaan ja toinen taas ei halua ”hankalaa” naapuri-

maanomistajaa. Nämä sovittelut, ketä otetaan jäseniksi ja ketä ei, aiheuttavat yleensä seuran 

kokouksessa hankalimmat ja hullunkurisimmat, jopa sääntöjen ja yhdistyslain vastaiset 

päätökset. Loimun (2000, 39) mukaan ”jokainen saa siis itse päättää, minkä yhdistyksen 

jäsenyyttä hän haluaa hakea ja minkä ei“.  Ja saman kirjan (s. 40) mukaan “Käsitellessään 

jäsenhakemusta yhdistys on täysin itsenäinen päättäjä. Jos jäsenhakemus hylätään, jäse-

nyyttä tavoittelevalla hakijalla ei ole käytössään mitään valitus- tai oikaisuelintä. Yhdistyk-

sen tekemä päätös on aina lopullinen eikä sitä voi muuksi muuttaa mikään muu instanssi 

kuin yhdistys itse. Yhdistys ei ole mitenkään velvollinen perustelemaan jäsenhakemuksen 

hylkäämistä - eikä sen hylkäämiseen tarvita edes minkäänlaisia perusteluita.“ (Loimu 2000) 

Jos tämä yksinkertainen asia, yhdistymisvapaus, olisi seuroissa tiedossa, olisi monilta pit-

kiltä ja eripuraa aiheuttavilta kokouskeskusteluilta säästytty. Myöskään Toljan Erän jo huk-

kaan mennyttä ”sääntövihkoa” ei näin ollen olisi koskaan edes tarvittu.  

 

3.1.  Seuran jäsenet 

 

Tämä asia, jäsenyys, on keskusteluttanut seuran kokouksia eniten. Kysymys on aina ollut 

siitä, ketä seuraan otetaan “sääntöjen mukaan“. Nykyisissä säännöissä se on sanottu seuraa-

vasti: “(4§ 1mom) Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsäs-

tystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9§:n 

14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.” Toisin sanoen jäseneksi voidaan 

hyväksyä kuka tahansa mistä tahansa kunhan on hyvämaineinen ja riistanhoitoa ja metsäs-

tystä harrastava.   

 

Seuran perustajajäsenen Olavi Virtasen (2011) mukaan alun perin tarkoituksena ollut, että 

seuran jäseniksi pääsevät seuran toiminta-alueella olevat maanomistajat, vakituiset asuk-

kaat ja mökkiläiset sekä jäsenten lapset ja lapsenlapset. Vakituisten asukkaiden ja mökki-

läisten jäsenyys päättyisi, jos he muuttaisivat pois toiminta-alueelta tai luopuisivat kesä-
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asunnostaan. Myöhemmin on jäsenyys laajennettu koskemaan myös maanomistajien mini-

öitä ja vävyjä, mutta ei avopuolisoita. Näitä edellä mainittuja ehtoja voidaan käyttää perus-

teluina jäsenhakemuksessa, mutta ne eivät sido seuran kokousta. Metsästysseuratoiminnan 

käsikirjassa Kairikko (2002, 50) kirjoittaa: “ Tyypillisin esimerkki on sellainen, jossa seura 

ei hyväksy jotakin henkilöä jäsenekseen, jonka jälkeen jäsenyyttä paitsi jäänyt ryhtyy uh-

kailemaan oikeustoimin, koska katsoo yhdenvertaisuuttaan loukatun. Hän voi esim. todeta, 

että vuotta aikaisemmin saman seuran jäseneksi hyväksyttiin hänen serkkunsa, joka asuu 

naapuritalossa, on suorittanut metsästäjätutkinnon samaan aikaan hänen kanssaan ja omis-

taa tismalleen yhtä paljon maata kuin hän. Oikeustoimilla uhkaileva on kuitenkin väärässä, 

yhdenvertaisuus koskee vain seuran jäseniä - ei jäsenyyttä vasta anovia.”  

 

Seuran johtokunnan kokouksessa 25.1.2011 sääntömuutoksen ensimmäistä versiota käsitel-

täessä nousi voimakkaasti esille se asia, että sääntöihin pitää saada selvästi esille seuran 

toimialueella asuvien sekä heidän lastensa ja lastenlastensa oikeus seuran jäsenyyteen. Mi-

käli tällainen kirjaus tehdään sääntöihin, on se seuraa sitova. Yhdistystoiminnan käsikirjan 

mukaan (s. 40): “Tällaisessa harvinaisessa tapauksessa jäsenellä on kannekelpoinen oikeus 

päästä yhdistyksen jäseneksi. Hakija voi siis vaatia oikeudessa jäseneksi pääsyä tai ainakin 

vaatia vahingonkorvauksia, mikäli hakemus hylätään” Vaikka jäsenyyskysymys onkin 

usein vaikein kysymys metsästysseuratoiminnassa, kannattaa sääntömuutosta laadittaessa 

noudattaa Metsästysseuratoiminnan käsikirjan ohjetta (Kairikko 2002, 50): “Lähtökohtai-

sesti voidaan kuitenkin todeta, että sääntöihin on turha kirjata liian tiukkoja jäsenyysehtoja, 

koska seuralla on joka tapauksessa mahdollisuus valita jäsenensä.  Jäsenedellytyksissä mää-

ritellään vain jäsenyyden “minimiehdot” eli ketä voidaan valita seuran jäseneksi”. 

 

(Kairikko 2002, 40) ”yhdistyksessä voi olla eri lajisia jäseniä ja heillä erilaisia oikeuksia ja 

velvollisuuksia, jos näin on säännöissä määrätty.” Sääntömuutosta harkittaessa onkin tähän 

asiaan metsästysseuran kiinnitettävä erityistä huomiota. Seurassahan on yleensä ainakin 

maanomistajajäseniä ja maksavia jäseniä. Heillä on yleensä ainakin erisuuruiset jäsenmak-

sut. Näin ollen nämä erityyppiset jäsenyydet on myös säännöissä mainittava. Lisäksi on 

tuntemattomien jäsenhakemusta käsiteltäessä joskus hyvä ottaa käyttöön koejäsenyys. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että henkilö pääsee metsästämään seuran valvonnassa, mutta hänellä ei 

ole seuran jäsenen oikeuksia tai velvollisuuksia. Koejäsenyys voi kestää enintään kaksi 

vuotta, jonka aikana seuran on joko hyväksyttävä hakija jäseneksi tai hylättävä jäsenhake-
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mus. 

 

Toljan Erässä on aikojen saatossa muodostunut erilaisten kompromissien kautta neljänlaisia 

jäseniä: 1) maanomistajajäsen, joka on vuokrannut seuralle yli 20 ha asuinrakennuksia si-

sältäviä metsästysmaita, 2) yli 17 ha rakentamattomia metsästysmaita, 3) jäsen, jolla on 1) 

tai 2) kohdan ehdoilla vuokranneen maanomistajan kirjallinen lupa käyttää maanomistaja-

jäsenen oikeuksia ja 4) maaton maksava jäsen. Lisäksi v. 2010 seuran puheenjohtaja Pekka 

Kaikkosen (2010) mukaan on yksityisissä keskusteluissa mietitty kunniajäsenyyttä yli 70 

vuotiaille jäsenille. 

 

Mielenkiintoa herättää maanomistajien eri pinta-alat rakennettujen ja rakentamattomien 

maiden osalta. Tämä eriarvoisuus johtuu metsästyslain 25§, jossa kielletään metsästämästä 

150 metriä lähempänä asuinrakennusta. Lisäksi seura on itse korottanut rajan 200 metriin. 

Tämä pinta-alapäätös saattaa yhdistyslain 33§ vastaisesti loukata jäsenen yhdenvertaisuutta 

ja on näin ollen mitätön. Luultavasti lopullisessa sääntöesityksessä päädytäänkin yhteen 

pinta-alaan, jolla saadaan maanomistajajäsenen oikeudet. 

 

Toinen erikoisuus on kohta 3), jossa maanomistaja voi siirtää oikeutensa jollekin muulle 

henkilölle. Tällöin maanomistaja itse ei voi olla seuran jäsen. Tämäkin johtuu yksinkertai-

sesti yhdyslain määräyksien tietämättömyydestä ja yksittäisten jäsenten henkilökemioiden 

toimimattomuudesta. Joku ei ole halunnut jotakin henkilöä jäseneksi ja toinen on halunnut 

ehdottomasti. Tällöin on yhdistyksen johtokunta joutunut kehittelemään erilaisia kompro-

misseja asioiden hoitamiseksi. Yhdistyslain mukaan päätökseksi olisi riittänyt pelkkä seu-

ran kokouksen äänestys henkilöstä, otetaanko hänet jäseneksi vai ei. 

 

Edellä esitetyistä jäsenmuodoista voidaan todeta, että nämä erilaiset variaatiot osoittavat 

toisaalta ihmisten erilaisuutta eli henkilökemiat eivät aina kohtaa toisiaan ja toisaalta seuran 

halua ja hyvää tahtoa etsiä sovittelevia ratkaisuja eri ongelmatilanteissa. Vaikka asiat on 

puitu seuran ylimmässä päättävässä elimessä, yleisessä kokouksessa, näillä “sääntömuutok-

silla” ei ole mitään oikeudellista merkitystä, koska niitä ei ole koskaan käsitelty sääntömuu-

tosasiana eikä sääntömuutosta ole yhdistystoimintaa valvovalle viranomaiselle esitetty.  

 

Sääntöjen mukaan jäsenet otetaan seuran kokouksessa. Jäsenasioiden käsittelyn nopeutta-
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miseksi ja hankalien asioiden ratkaisemiseksi on joinakin vuosina tehty päätös, että yhdis-

tyksen jäsenet voi hyväksyä seuran johtokunta. Jälkikäteen ajatellen tässäkin on valittami-

sen paikka, koska kyseessä on periaatteessa sääntöasia ja yhdessäkään kokouskutsussa ei 

ole asiasta mainintaa. Näin ollen aikanaan johtokunnan päätöksellä otetut jäsenet eivät oli-

sikaan seuran jäseniä, jos joku asian riitauttaisi! 

 

Ensimmäisessä sääntömuutosesityksessä 4§ olikin eri variaatiot huomioon ottaen seuraa-

vanlainen:   

“Seuran varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi voi kokous (vai hallitus?) 

hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, minkä ajan kuluessa seuran ko-

kouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jä-

seneksi tai hylkäämisestä. 

 

Maanomistajajäseneksi voidaan kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, 

joka on   

 1) vuokrannut vastikkeetta seuralle yli 20 ha rakennuksia sisältäviä metsäs-

tysmaita kaikkea metsästystä ja kaikkea seuran toimintaa varten tai 

 2) vuokrannut seuralle yli 17 ha rakentamattomia metsästysmaita kaikkea 

 metsästystä ja kaikkea seuran toimintaa varten tai 

3) jolla on 1) tai 2) kohdan ehdoilla vuokranneen maanomistajan kirjallinen 

lupa käyttää maanomistajajäsenyyden oikeuksia. 

Maanomistajajäseniä voi olla vuokrasopimusta kohti enintään kaksi. Maan-

omistajajäsenyys lakkaa samalla, kun vuokraaja menettää hallintaoikeutensa 

vuokraamiinsa maihin tai irtisanoo vuokrasopimuksen.  

 

 Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen 

 esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on 

 huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja 

 kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

 

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 

haluaa tukea  yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seu-
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ran kokouksissa.  Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.” 

 

Kannatusjäsenistä seuran johtokunnan kokous 25.1.2011 oli hyvin varovainen. Johtokun-

nan lopullisessa esityksessä kannatusyhteisö poistettaneen ja kannatushenkilöjäsentäkin 

harkitaan erittäin perusteellisesti. Samoin lopullisesta sääntömuutosesityksestä poistetta-

neen kunniapuheenjohtajan nimitys. Toljan Erässä pyritään siihen, että kaikki ovat tasaver-

taisia eikä ketään nosteta jalustalle, vaikka olisikin toiminut ansiokkaasti seuran eteen. Ta-

savertaisuus periaatteella jokainen osallistuu kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan seu-

ran toimintaan ilman pakkoa tai rangaistuksen uhkaa.  

 

Sääntömuutosta suunnitelleen seuran johtokunnan kokouksen 25.1.2011 jälkeen käydyissä 

keskusteluissa pyrittänee lopulliseen sääntömuutokseen kohtaan 1) ja 2) saamaan vain yh-

dellä pinta-alalla varsinaisia maanomistajajäseniä ja kohta 3) (oikeuksien siirto) otetaan 

kokonaan pois. 

 

3.2 Jäsenen velvoitteet ja maksut 

 

Nyt voimassa olevissa säännöissä todetaan jäsenen velvoitteista ja maksuista seuraavasti: 

“(4§ 2mom) Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toi-

minnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään 

liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden 

yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kai-

kesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai 

tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.” 

 

Ensimmäinen sääntömuutosesityksen 5§ oli edellisestä, jäsenoikeuksista, johtuen seuraa-

vanlainen:  

 

“Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa 

toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyes-

sään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmak-

sun, joiden suuruuden seuran (talvi?)kokous vuosittain esittää. Lisäksi jäsen 

on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edis-
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tämään metsästys-seuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. 

  

 Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omista-

mansa maat seuran käyttöön. 

 

 Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan 

 harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla. 

 

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin 

koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä 

paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa 

ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus. 

 

Maanomistajajäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut 

jäsenmaksuista. Maanomistajajäsen on erotettava tai maanomistajajäsenyys 

muutettava jäsenen suostumuksella seuran muuksi jäsenyydeksi mikäli vuok-

rattujen metsästysalueiden hallintaoikeus vaihtuu, vuokrasopimus päättyy tai 

vuokrasopimus supistuu alle 4§:ssä 2mom kohdissa 1) ja 2) mainittujen pinta-

alojen. 

 

Metsästysoikeutensa seuralle vuokranneilla on oikeus käyttää vieraita met-

sästämässä omilla metsästysmaillaan. Metsästysvieraiden on noudatettava 

seuran päätöksiä ja määräyksiä. 

 

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta 

tai vuotuisesta maksusta päättää seuran (talvi?)kokous. 

 

 Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa 

 vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.” 

 

3.3 Seurasta eroaminen 

 

Kairikon(2002, 52) mukaan jäsenyys voi päättyä neljällä tavalla: 1) jäsen eroaa, 2) yhdistys 
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erottaa jäsenen, 3) jäsen kuolee tai 4) yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. Normaalein ja 

luultavasti yleisin tapa on helpoin muoto; jäsen itse ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä. Jä-

sen voi erota milloin tahansa, eikä hänen tarvitse ilmoittaa eroamisensa syytä.  

 

Eroamisaika voi tosin olla jonkinlainen, jos seuran säännöissä on siitä maininta. Esimerkik-

si maanomistajajäsenen erotessa jäsenyys päättyy heti, mutta metsästysvuokrasopimus on 

tavallisimmin tehty toistaiseksi voimassa olevaksi ja siinä on yleensä kuuden kuukauden 

irtisanomisaika. Tällöin metsästysvuokrasopimus päättyy vasta irtisanomisajan jälkeen eli 

puoli vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen. Yhdistyslain 13§ mukaan eroamisaika ei saa 

olla vuotta pitempi, joten metsästysvuokrasopimuksessakaan ei saa käyttää vuokraajan tie-

tämättömyyttä hyväksi ja kirjata vuotta pitempää irtisanomisaikaa. 

 

Toljan Erän alkuperäisissä säännöissä seurasta eroaminen on kirjattu lyhyesti yhdistyslain 

13§ mukaisesti: ” (5§ 1mom) Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitet-

tava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouk-

sen pöytäkirjaan. ”Eroaminen on siis tehty mahdollisimman helpoksi.  

 

Yleensä eroaminen ei tuotakaan ongelmia, joten uuteen sääntöehdotukseen 6§ voidaan kir-

jata Suomen Metsästäjäliito ry:n mallisääntöjen metsästysseuroille (Yhdistysrekisterin en-

nakkotarkastuspäätös 3.5.1997) mukaisesti:  

 

“Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjalli-

sesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoit-

tamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. “ 

 

3.4. Seurasta erottaminen 

 

Seura voi erottaa jäsenen vain yhdistyslain 14§ edellytyksin ja 15§ erottamismenettelyn 

mukaisesti sekä seuran säännöissä määrätyin perustein. Toljan Erän säännöissä on nyt ly-

hyesti ja ytimekkäästi kirjattu: ” (5§ 2mom) Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, 

näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä 

päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vä-

hintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kan-
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nalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudel-

ta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudes-

ta.“ 

 

Jos jäsen ei tahdo vapaaehtoisesti erota seurasta ja seuralla on perusteet jäsenyyden irtisa-

nomiseen, on kaikin puolin tärkeää, että irtisanomismenettely suoritetaan yhdistyslain mu-

kaisesti. Yhdistyslain 15§ mukaan jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen 

paitsi milloin kyse on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Toisin sanoen, vaikka rike olisi 

kaikkien tiedossa ja selvä, on jäsentä kuultava ennen erottamista. Samoin, mikäli kokous on 

erimielinen erottamisesta, on myös erottamisuhanalaisella jäsenellä äänestysoikeus omassa 

asiassaan (Kairikko 2002, 48).  Eli äänestystilanteessa häntä ei saa jäävätä. 

 

Kaiken kaikkiaan (Kairikko 2002,  67) erottamispäätös on tehtävä harkiten. Asiat ovat 

yleensä monimutkaisia ja tapauskohtaisia, joten niistä kannattaa neuvotella etukäteen jon-

kun asiantuntijan kanssa. Ja jos joudutaan oikeusistuimiin, kannattaa hankkia asianajaja. 

 

Koska säännöillä on suuri merkitys erottamiseen, kannattaa siihen kirjata ehtoja mahdolli-

simman tarkasti. Uusiksi säännöiksi erottamiseen ehdotettiinkin ensimmäisessä sääntömuu-

tosesityksessä seuraava 7§: 

 

 “Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka 

 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen; 

 2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti; 

 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 

 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti 

 5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa. 

6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia 

alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita 

kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää 

7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kak-

si vuotta  kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kes-

tävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen. 



16 
 

 

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityk-

sen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mai-

nittujen maksujen maksamatta jättäminen. 

 

 Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa 

 lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada 

 mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.” 

 

 

4 METSÄSTYSSEURAN KOKOUSKÄYTÄNTÖ 

 

Yhdistyslain 20§ mukaan yhdistyksen on pidettävä kokous säännöissä määrättynä aikana ja 

24§ mukaan yleinen kokous kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Metsäs-

tysseurojen “ukkoontumisen”, jäsenten kaupunkilaistumisen ja toiminnan rutiiniluonteisuu-

den vuoksi on monella seuralla tullut ongelmaksi osallistujien vähyys seuran kokouksissa. 

Kun osanottajia on vähän, on se luottamuksen osoitus seuran toimivaa johtoa - johtokuntaa 

kohtaan. Katsotaan, että asiat rullaavat hyvin eikä vastuullisia henkilöitä ole tarpeen vaih-

taa. Tästä johtuen on johtokunnan kokouksissa mietitty siirtymistä yhden kokouksen vaih-

toehtoon useassa seurassa. Toljan Erässäkin tätä keskustelua käytiin, mutta johtokunta 

25.1.2011 pitämässään kokouksessa totesi, että nykyinen kahden kokouksen malli - talvi- ja 

kesäkokous - on tässä seurassa toimiva malli. Osanottajia on ollut mukavasti n. 20 kum-

massakin kokouksessa. Seuran ensimmäisessä sääntöuudistusversiossa on myös yhden ko-

kouksen vaihtoehto, jota esittelen tässä opinnäytetyössä, vaikka se ei seurassa toteudukaan. 

 

 

4.1 Seuran varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen 

 

Ajan muuttuminen näkyy selvimmin ehkä tässä kohdassa, miten seura kutsutaan koolle. 

Toljan Erän säännöissä mainitsema pylväs on edelleen entisen Toljan koulun pihalla, mutta 

koulu on jo aikaa lakkautettu. Näin ollen vain todella harva kävisi lukemassa seuran tiedot-

teita pylväsilmoituksesta. Alkuperäisen ja vielä voimassa olevan säännön mukaan kokous-

kutsu tulee hoitaa seuraavasti: ” (8§) Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous 
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ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen 

kokousta pylväsilmoituksella Toljassa.“ 

 

Uudessa sääntömuutosesityksessä huomioitiin nykyajan sähköiset yhteydet ja samalla aja-

teltiin helpottaa sihteerin toimia hyväksymällä sääntöjenmukaiseksi kokouskutistavaksi 

myös mm. tekstiviesti ja sähköposti.  

 

Luonnos onkin seuraavanalainen 8§: “Seura pitää vuosittain vuosikokouksen / 

kaksi  varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-

helmikuussa ja vuosi-/kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tar-

kemman ajan määrää hallitus. 

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsen-

ten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta 

1) sanomalehti-ilmoituksella seuranvarsinaisen kokouksen määräämässä leh-

dessä tai 

 2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 

 3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.” 

 

Kohdassa 1) tarkoitetaan tällä hetkellä Ranualla ja Posiolla ilmestyvää paikallislehti Kurii-

ria, mutta sääntöjen jatkuvuuden vuoksi ei sinne kannata kirjata lehden nimeä. Näin ollen 

seuran kokous päättää joka vuosi erikseen ilmoituslehden. Ja jos Kuriiri joskus lakkaa il-

mestymästä, saattaa koko lehti-ilmoitus jäädä pois. Eli kokouskutsu toteutetaan 2) tai 3) 

kohdan mukaan niin kuin yleinen kokous tulee päättämään. 

 

Yhden kokouksen mallissa kokousajankohta olisi ollut kesä- heinäkuu, koska metsästys-

vuosi katkeaa tavallaan yleiseen rauhoitusaikaan - pesintään. Samoin metsästyskorttikin on 

voimassa 1.8 - 31.7 välisenä aikana, joten metsästysseuran toimintavuosi voisi hyvinkin 

olla tuo aika rauhoitusajasta rauhoitusaikaan eli 1.5 - 30.4. välinen aika. Kahden kuukauden 

aika kokouksen pitämiseen tilinpäätöksestä tulee kirjanpitolain puolelta, että tilintarkastajat, 

nykyiset toiminnantarkastajat ehtivät hoitaa virkansa ennen yleistä kokousta. Mikäli kokous 

siirrettäisiin elokuun puolelle ei seurakohtaisia metsästyssääntö- / rauhoitusasioita ehdittäisi 

käsitellä, koska kyyhkyn metsästys alkaa jo 10.8. 
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4.2 Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat 

 

Yhdistyslain 23§ kerrotaan mitä seuran yleisessä kokouksessa on vähintään käytävä läpi. 

Nyt voimassa olevat säännöt täyttävät hyvin yhdistyslain vaatimukset. Ainoastaan kohtaan 

9 tulee muutos. Enää ei valita kahta tilintarkastajaa vaan toiminnantarkastaja. Tämä perus-

tuu yhdistyslain uudistukseen 1.9.2010 38§ ja 38 a§. Jos sääntöjä ei muuten muuteta, ei 

tätäkään kohtaa tarvitse erikseen muuttaa (www.yhdistystoimijat.fi).  

Nykyinen 9§, talvikokousasiat ovatkin seuraavanlainen:  

 

“Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 

 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri; 

 2) todetaan kokouksen laillisuus; 

 3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 

4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodel-

ta; 

5) esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tili-

kaudelta,  joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja  tilinpää-

töksen vahvistamisesta; 

 6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle  ja muille 

 tilivelvollisille; 

 7) toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali; 

 8) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali; 

 9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali; 

 10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta 

 varten; 

11) hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyk-

sen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämi-

sestä; 

 12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus; 

 13) valitaan tarpeelliset jaostot; 

 14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden 
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 kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen 

 kannalla; 

15) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähin-

tään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut 

asiat; 

 16) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia 

 metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan; 

17) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; sekä 

 18) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voi 

 tehdä päätöstä.” 

 

Sääntömuutosesityksessä tähän ei juuri ole puuttumista, joten uusi 9§ olisikin seuraavanlai-

nen: 

 

 “Vuosikokouksessa / Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa, 

 2) todetaan kokouksen laillisuus, 

 3) hyväksytään työjärjestys, 

4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lau-

sunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 

vahvistamisesta, 

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  tilivelvol-

lisille, 

 6) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali, 

 7) toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,  

 8) toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten 

 varamiestensä  vaali alkaneelle toimintavuodelle, 

9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta 

varten, sekä  päätetään metsästysammunnan harjoittelusta, 

 10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,  

 11) päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta 

 kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja 
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 kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta, 

 12) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio, 

13) hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähin-

tään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava 

hyväksymisen kannalla, 

 14) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, 

 15) valitaan metsästyksen johtajat, 

 16) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin, 

17) käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään 

kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat, 

 18) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei 

 kuitenkaan voida tehdä päätöstä.” 

 

Vastaavasti kesäkokousasiat käsitellään sääntöjen 10§ mukaan seuraavasti. Ensin voimassa 

oleva sääntö: “Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän 

vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana met-

sästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoi-

menpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös 

muista kokousilmoituksessa mainituista asioista” 

 

Uusi 10§ olisi seuraavanlainen: 

 

“Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa 

hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan 

tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.” 

 

Mikäli olisi käytössä yhden kokouksen malli, tämä pykälä olisi tarpeeton. Sama tilikokous 

päättäisi metsästysjärjestelyistä. Mikäli tulevan jahtikauden riistatilanne olisi epäselvä, pi-

dettäisiin seuran ylimääräinen kokous myöhemmin ja siinä päätettäisiin mahdollisista rau-

hoituksista ja yleensäkin metsästyssääntöön kuuluvista asioista. Tällöin syksyn metsästysti-

lanteesta tulisi seurassa vähintään kaksi riistatilanteesta keskusteluttavaa kokousta ja tule-

valle jahtikaudelle tehtäisiin hyvin harkittuja päätöksiä. 
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4.3 Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous on tavallaan yhdistyslain antama mahdollisuus seuran jäsenel-

le vaikuttaa seuran toimintaan. Yhdistyslain 20§ mukaan ylimääräinen yleinen kokous on 

pidettävä. mikäli 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii tai yleinen kokous tai hallitus katsoo 

sen tarpeelliseksi. Seuran nykyinen sääntö ei täytä nykyistä yhdistyslakia, koska siinä puhu-

taan 1/5 jäsenmäärästä.  

 

Nykyisten sääntöjen 11§ onkin: “Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdis-

tyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 

milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittaman-

sa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa 

vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:sää on määrätty. Koko-

uksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä”. 

 

Sääntömuutosesityksessä 11§ on kirjoitettu seuraavasti: 

 

“Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää 

tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa 

(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä 

varten vaatii. 

 

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä 

kirjallisesti  seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden 

kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimas-

sa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.” 

 

Lisäksi yhdistyslain 20§ on jäsentä puolustava ehto, että aluehallintovirasto voi jäsenen 

hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan koolle yleinen kokous yhdistyksen kustannuksel-

la tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla, mikäli kokousta ei ole kutsuttu koolle hallituk-

selle esitetystä kirjallisesta vaatimuksesta huolimatta tai vaatimusta ei ole voitu jättää halli-

tukselle. 
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4.4 Pöytäkirjan pitäminen 

Seuratoiminnan olennainen, mutta usein niin huolimaton, osa on kirjata tehdyt päätökset 

muistiin. Tämän takia yhdistyslaissa on tästä asiasta oma 31§, jossa asiasta määrätään. Toi-

sin sanoen pöytäkirjan pitäminen kokouksissa kuuluu yhdistyslain ns. ehdottomiin määrä-

yksiin (Loimu 2000, 202). Alkuperäisissä, vielä nykyään voimassa olevissa säännöissä ei 

pöytäkirjan pitämisestä ole mitään mainintaa. Tämän vuoksi on sääntöluonnokseen otettu 

Suomen Metsästäjäliiton mallisääntöjen (3.5.1997) mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä oma, 

12§ seuraavasti: 

 

“Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa 

on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheen-

johtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.” 

 

4.5. Seuran päätöksentekojärjestys 

 

Yhdistyslaissa on päätöksentekojärjestys määrätty 27§:ssä. Tämän vuoksi myös seuran 

säännöissä on oltava kohta, jossa päätöksentekojärjestys määrätään. 

 

Nykyisissä säännöissä ei ole tarkasti määritelty päätöksentekojärjestystä. Sääntöjä lukiessa 

päätöksentekojärjestys löytyy useasta eri kohdasta.  

 

Johtokunnan päätöksentekoa määritellään 6§: “… Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-

johtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.” 

 

Uusien jäsenten valinnassa 9§ 14mom: “hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin 

vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen 

kannalla” 

 

Ja sääntöjen muuttamisesta sekä yhdistyksen purkamisesta 15§: “Näitten sääntöjen muut-

tamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokous-
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kutsussa.  Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänes-

tyksessä annetuista äänistä.” 

 

Sääntömuutosehdotukseen on kirjattu kaikkia edellisiä muutoksia huomioiden kirjattu 13§ 

seuraavasti: 

 

 “Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 

 sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 

 

Jokaisella 4§ 2mom 1) tai 2) mukaisella maanomistajajäsenellä sekä  liitty-

mismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä 

koejäseniä, kannattavia jäseniä ja 4§ 2mom 3) kohdan perusteella  olevia 

maanomistajajäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänes-

tää. 

 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan 

luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota 

on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista 

äänistä.” 

 

Tässä kohdassa on hyvä muistaa (Kairikko 2002, 52) missä käsitellään jäsenen ikää. Alle 

15 -vuotiaat voivat olla jäseniä, mutta heillä ei ole äänioikeutta. Tällä estetään alaikäisten 

manipulointi mahdollisessa tärkeässä äänestystilanteessa. Samoin sääntöesityksessä oleva 

kielto valtakirjalla äänestämisestä estää mahdollisen junttaamisen ns. hiljaisten  jäsenten 

kustannuksella. 

 

5  METSÄSTYSEURAN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT 

 

Yhdistyslain 35§ mukaan yhdistyksellä on oltava hallitus. Hallitus on toimielin, joka laittaa 

toimeen seuran jäsenten yleisessä kokouksessa tekemät päätökset. Tämän vuoksi hallitus 

vastaa tekemisistään tai tekemättä jättämisistään yhdistyksen jäsenille.  

 

Tässä kohden on syytä mainita henkilöt, jotka ottivat vastuuta seuran toiminnan käynnistä-
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miseen 23 vuotta sitten. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin Toljan Erän perustavassa ko-

kouksessa seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Tapio Ranua, sihteeriksi Olavi Virtanen ja 

muiksi jäseniksi Osmo Hanhisuanto, Paavo Pekkala, Pekka Ranua, Heikki Simontaival ja 

Valte Simontaival. Toljan Erän perustavan ilmoituksen yhdistysrekisteriin allekirjoittivat 

Tapio Ranua, Olavi Virtanen ja Leo Pekkala 

.  

 

Toljan Erässä, kuten ilmeisesti useimmissa Suomen metsästysseuroissa, ei ole koskaan pu-

huttu hallituksesta vaan johtokunnasta. Käytännössä johtokunta on sama asia kuin hallitus, 

mutta yhdistyslaki ei tunne johtokunta käsitettä. Näin ollen puhumme tässä opinnäytetyössä 

yhdistyksen toimeenpanevasta elimestä hallituksena. Ehkäpä nykyään hallitus nimitys antaa 

oikean kuvan entisen johtokunnan vallasta ja myös vastuusta. 

 

5.1  Seuran hallitus ja erovuoroisuus 

 

“Lain (YhdL 35§) mukaan hallituksessa tulee olla vähintään kolme jäsentä. Lisäksi siinä 

tulee olla puheenjohtaja, joka voi olla yksi näistä kolmesta.” (Loimu 2002, 12). Lisäksi 

samaisen lainkohdan mukaan puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen, kukaan hallituksen 

jäsen ei saa olla konkurssissa ja lisäksi puheenjohtajan ja vähintään puolella hallituksen 

jäsenistä tulee kotipaikka olla Suomessa, ellei kauppa- ja teollisuusministeriö ole myöntä-

nyt lupaa poiketa tästä. 

 

Yllättävää kyllä, hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyslain mukaan seuran jäsen, ellei-

vät säännöt niin määrää. Jo tämän seikan perusteella seuran säännöt tulisi uudistaa ajan-

tasaiseksi, koska voimassa olevien sääntöjen mukaan seuralla on 7 jäseninen johtokunta: “ 

(6§) Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä, joiden keskuudesta 

johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme/3 vuot-

ta. Vuosittain on erovuorossa kaksi/2 jäsentä. Kolme ensimmäistä erovuoroista jäsentä 

määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Johtokunnan puheenjohtaja ja erovuo-

roiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimi-

kautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toi-

mikaudeksi uusi jäsen.“ Eli ei mitään mainintaa siitä, että johtokunnan jäsenen tulisi olla 

seuran jäsen. Riita- tai junttaustilanteessa voidaan siis hakea omaa etua ajava, “pätevä” joh-
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tokunnan jäsen siis seuran ulkopuoleltakin, jos yleinen kokous siihen päätyy! 

 

Uudeksi säännöksi tähän kohtaan esitän (Kairikko 2000) sääntömuutosesitystä mukaillen 

seuraavanlainen 15§:  

 

“Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii 

ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosi-/talvikokouksen jäsentensä keskuudesta 

valitsema hallitus. 

 

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi / 

(kahdeksi vuodeksi) valitut kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosit-

tain erovuorossa kaksi (2) jäsentä. / (Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan pe-

rusteella puolet hallituksen jäsenistä.) Tämän jälkeen erovuoroisuus määräy-

tyy vuoron mukaan.) Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoita-

misesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten 

jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja talouden-

hoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheen-

johtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puo-

let hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.” 

 

5.2 Päätösvaltaisuus 

 

Tavallisesti hallitus tekee päätökset kokouksissaan. Hallituksen päätösvaltaisuus on kirjattu 

seuraavasti: (6§) “Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen esty-

neenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.”  

Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyslaki ei määrää, miten hallituksen kokous kutsutaan koolle 

eikä sitä, montako kokousta hallituksen on pidettävä. Ainoastaan tarvittava määrä hallituk-

sen jäseniä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on oltava koolla yhtä aikaa.  

 

On oltava koolla, mutta ei välttämättä samassa paikassa. Näin hyväksytään nykytekniikan 
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mukaisesti hallituksen puhelin- ja videokokoukset täysin päätöskelpoisiksi. Sen sijaan kir-

jekokous esim. sähköpostin välityksellä tai soittokierros hallituksen jäsenten mielipiteiden 

saamiseksi ei täytä kokouksen tunnusmerkkejä, koska jäsenet eivät voi välittömästi kom-

munikoida keskenään kokouksen aikana. Tällainen mielipiteiden mukainen päätös voidaan 

kyllä vahvistaa jälkeenpäin seuraavassa kokouksessa ja silloin päätös tulee päteväksi. 

 

Uudeksi säännöksi päätösvaltaisuudesta voidaan siis kirjata seuraava 16§: 

 

 “Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

 ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on 

 saapuvilla.” 

 

Siis saapuvilla, mutta ei välttämättä samassa paikassa. 

 

5.3 Seuran nimenkirjoittajat 

 

Yhdistyslain 36§ määrää nimen kirjoittajaksi hallituksen puheenjohtajan, jollei säännöissä 

muuta määrätä. Säännöissähän voidaan määrätä, että oikeus voi olla yhdellä tai useammalla 

jäsenellä, asemansa perusteella muulla henkilöllä tai henkilöllä, jolla on siihen hallituksen 

erikseen antama henkilökohtainen oikeus. Nykyisissä säännöissä se on kirjoitettu 6§ seu-

raavasti: “Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistys-

tä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapu-

heenjohtaja.” 

 

Ampuma-aselaki (9.1.1998/1 45§) mukaan metsästystarkoitusta varten hankittavaa asetta 

varten on saatava riittävä selvitys riistanhoitoyhdistykseltä asian harrastuneisuudesta. Jat-

kossa saattaa asia kääntyä niin, että metsästysseurat ehkä joutuvat antamaan jäsenistään 

saman lausunnon, joten nimenkirjoitusoikeus on tarpeen laajentaa jäsenluettelon ylläpitäjäl-

le. Tämä on yleensä seuran sihteeri. Tämän vuoksi sääntömuutosesitykseen on kirjattu 17§ 

seuraavasti: 

 

“Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri ku-

kin erikseen.” 
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Seuran hallituksessa on kuitenkin hyvä käydä säännöllisesti tarkistamassa nimenkirjoittaji-

en oikeudet, missä tilanteessa itse kukin on oikeutettu kirjoittamaan seuran nimen. 

 

5.4 Hallituksen tehtävät 

 

Yhdistyslaissa on määrätty tiettyjä tehtäviä, jotka kuuluvat hallitukselle lakimääräisesti. 

Niitä ovat: jäsenluettelon pitäminen (11§), yhdistyksen koollekutsuminen (20§ ja 22§), yh-

distyksen edustajana toimiminen (35§), avustaa toiminnantarkastajaa (38a§) toiminta pur-

kautuneen yhdistyksen selvitysmiehenä (40§), yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen 

konkurssiin (61§). Lisäksi muista laeista tulee määräyksiä: tilinpäätöksen allekirjoittaminen 

(Kirjanpitolain 3 luku 7§), varata tilaisuus tilintarkastajalle toimittaa toiminnantarkastus 

riittävässä laajuudessa (Tilintarkastuslaki 18§).  

 

Lisäksi hallituksen tehtäviä voi olla yhdistyslain mukaan, jos säännöissä on niin mainittu: 

jäsenluettelon luovuttaminen ulkopuoliselle (11§), jäsenen ottaminen yhdistykseen (12§), 

jäsenen erottaminen (14§), kanteen nostaminen yhdistystä vastaan, jos yhdistys on tehnyt 

moitteenvaraisen päätöksen (32§) tai mitättömän päätöksen (33§), yhdistyksen nimenkirjoi-

tusoikeuden antaminen (35§). 

 

Käytännössä hallitus on yhdistyksen työrukkanen, jonka tulee hoitaa lakimääräisten töiden 

lisäksi tai niistä johtuen kaikkien päätösten toimeenpanoa, juoksevien asioiden hoitoa, ra-

havarojen ja omaisuuden hoitoa, sisäisen toiminnan valvontaa ja johtamista sekä aloitteiden 

tekemistä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Ja nämä työt täytyy tehdä lain hengen 

mukaan “huolellisesti”. Lisäksi hallitus voi joutua taloudelliseen vastuuseen yhdistyksen 

talouden huolimattomasta tai lainvastaisesta toiminnasta. 

 

Nyt voimassa oleviin sääntöihin on hallituksen tehtäviä kirjattu 6§ seuraavasti:  “Johto-

kunnan tehtävänä 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 
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 tilinpäätös kuluneelta tilivuodelta; 

 3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä 

 yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi; 

4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja 

metsästyksenvartijat; 

 5) nimetä 9 §:n kohdassa 16 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 

metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat 

riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyön-

tiä; 

 8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi 

 tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa; 

 9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen 

 muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi; 

10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan 

jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle; sekä 

 11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat” 

 

Sääntöesitykseen kirjasin suoraan (Kairikko 2000) mallisääntöjä mukaillen 18§ seuraavasti: 

 “Hallituksen tehtävänä on erityisesti 

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että 

seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitel-

mien mukaisesti; 

 2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti; 

 3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimin-

taa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti; 

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, 

valiokunnat,  jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle 

vastuullisia tehtäviä; 

 5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta; 

 6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista 
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 velvoitteista; 

 7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista; 

 8) pitää seuran jäsenluetteloa; 

 9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta; 

 10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa; 

 11) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt; 

 12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä 

 tehdä esityksiä muista huomionosoituksista; 

 13) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat 

 sopimukset sekä 

 14) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti 

 15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.” 

 

 

6  METSÄSTYSSEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT 

 

Loimun (2000, 175) mukaan: “Yhdistysten toiminta on usein suunnittelematonta eikä halli-

tus malta syventyä pohtimaan nykytilannetta, selvittämään jäsenten odotuksia, miettimään 

yhdistyksen perustehtävää eikä myöskään uskalla asettaa toiminnalle haastavia, mutta rea-

listisia tavoitteita.” Tämän vuoksi on metsästysseuratoiminnassa kesäkokous (sääntöjen 

10§), joka sääntömääräisesti käsittelee metsästyssääntöasiat. Metsästyssääntöjen tarkoitus 

on helpottaa järkiperäistä ja suunnitelmallista metsästystä sekä riistanhoidon järjestämistä 

metsästysseuroissa. Joissakin seuroissa on toimittu esimerkillisesti ja metsästyssäännöt on 

todella mietitty ja kirjoitettu säännöiksi. Tällöin vältytään iänikuiselta jankkaukselta, miten 

on joskus toimittu. Hyviä metsästyssääntömalleja löytyy esimerkiksi Internetistä osoittees-

ta: www.tsvery.net. Tähän malliin on liitteeksi kirjattu hirvenmetsästyssääntö, mikä on 

yleensä se tarkemmin seurattava sääntö. 

 

Seuran voimassa olevissa säännöissä ei varsinaisesti ole omaa kohtaa, jossa määrätään met-

sästyssäännöistä tai hirvieläimen jahtisäännöstä. Kyseessä on kuitenkin seuran toiminnan 

kannalta olennainen osa, jota voidaan vapaaehtoisilla säännöillä säädellä. Näitä sääntöjä 

laadittaessa on kuitenkin tarkoin huomioitava jäsenten yhdenvertaisuus. Nykyisin voimassa 

olevissa säännöissä näitä asioita käsitellään lähinnä 12§ ja 13§ kohdalla.  

http://www.tsvery.net/
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“(12 §) Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdis-

tykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä 

muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä met-

sästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa. 

 

(13 §) Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. 

toiminnasta.” 

 

Eli yhdistyksen metsästyssäännöissä tai kesäkokouksessa. Koska varsinaista metsästyssään-

töä en ole nähnyt, on ainoastaan kesäkokouksella mahdollisuus päättää näistä asioista. Käy-

tännössä näitä asioita on käsitelty ja päätöksiäkin tehty myös vuosikokouksessa vastoin 

sääntöjä. Ja toisekseen hirvieläinten metsästyksestä ei ole sanaakaan erikseen. 

 

Jatkossa johtokunnan tehtävä tulee olemaan näiden kahden säännön; metsästyssäännön ja 

hirvenmetsästyssäännön kirjoittaminen sääntömuotoon. Alun perin tämän opinnäytetyön 

tuli sisältää myös esitykset näistä säännöistä, mutta sääntöuudistuksen pysähtymisen vuoksi 

myös nämä säännöt jäävät myöhemmin tehtäväksi. 

 

Koska nämä sääntöasioiden ylöskirjaus on mielestäni tärkeää, laitan kuitenkin luettelon, 

mitä metsästyssääntöön tai hirvenmetsästyssääntöön olisi yleisten turvallisuustekijöiden 

lisäksi pitänyt kirjata. 

 

Toljan Erän kesäkokous päätti 26.8.1979, että 200 m lähempänä taloa ei saa ampua ja kesä-

kokous tarkensi vielä 19.8.1984, että taloa kohti ei saa ampua em. matkan päästä. Nykyiset 

aseet ovat sen verran tehokkaita, että tämä 200 m raja ei varmastikaan ole liioiteltu asuttu-

jen rakennusten läheisyydessä. 

 

Koska Toljan Erä on paikkakuntalaisten hallitsema seura, ja alueen elanto on muodostunut 

alkutuotannosta, on seuran kesäkokouksissa tehty useita päätöksiä, joissa on huomioitu 

muita metsästysalueiden käyttäjiä. Nämä seikat kannattaisi ottaa huomioon myös muissa 

seuroissakin. Esim. kesäkokous 15.8.1982 päätti, että metsästys alueilla, missä kotieläimiä 

laidunnetaan, on kielletty. Ja kesäkokous 19.8.1984 päätti, että peltoalueella metsästettäessä 
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ei saa heittää pellolle hylsyjä eikä muuta roskaa. Lisäksi vuosikokous 11.2.1996 päätti, että 

kun porot ovat aitauksessa, koiraa ei saa löysätä 500 m lähempänä aitaa. Lyijyhaulikielto 

vesilintujen ampumisessa taas aiheutti kesäkokouksessa 18.8.1996 päätöksen, jolla te-

räshaulien käyttö on kielletty Toljan Erän mailla. (Arveltiin, että teräshaulit aiheuttavat 

sahoilla ja sellutehtailla metallihälytyksen, joka raakaa ainespuutavaraa.) 

 

Hirvenmetsästyssääntöjä käsiteltäessä on kiinnitetty huomiota ampuma-aseen käsittelytai-

toon. Niinpä aluksi hyväksyttiin hirviporukkaan kaikki hirvenammuntakoetta yrittäneet 

(26.8.1979), mutta jo 1.2.1981 kokouksessa tuli päätös, että koetta on oltava yrittänyt vä-

hintään kaksi kertaa ja tähän lisäys 31.1.1982, että kaksi kertaa eri päivinä. 16.2.1992 vuo-

sikokous vielä velvoitti, että hirvimiesten on ammuttava vähintään 20 laukausta liikkuvaan 

hirvikuvioon ennen hirven metsästystä. Tosin tämä päätös muutettiin vapaaehtoiseksi jo 

seuraavassa vuosikokouksessa 7.3.1993. Nykyisin on voimassa 17.8.2003 tehty päätös, 

jossa hirviporukkaan pääseminen vaatii voimassa olevan hirvikortin lupahakemusten jättä-

misen aikoihin. Muuttuihan ampuminen helpommaksi - neljä osumaa tuelta ammuttuna 

seisovaan maaliin. Mutta tämä päätös aiheuttaa sen, että jokainen metsästäjä on itse tark-

kuuttanut sen aseen jolla metsästää. 

 

Sääntömuutosesitykseen on nämä säännöt kirjattu lyhyesti seuraavasti: 

 

 “19 § Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt 

 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät 

muutokset vahvistetaan seuran kokouksessa.” 

 

 

7 METSÄSTYSSEURAN TOIMINNAN LOPETTAMINEN 

 

Yhdistyslain 8§ 9 kohdan mukaan yhdistyksen säännöissä on oltava kohta, jossa kerrotaan 

“miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. ”Tällainen 

toiminnan lopettaminen tulee kysymykseen joko toiminnan hiipumisen kautta tai jäsenistön 

mielestä tarpeettomana. Yhdistyslaissa on purkautumisella oma osansa - 7 luku, jossa neu-

votaan miten toiminnan lakkauttaminen tehdään lain hengen mukaisesti. 
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Nykyisiin sääntöihin purkautuminen on kirjattu seuraavasti: 

“(16 §) Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen 

päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin 

tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdis-

tykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus 

purkamisesta.” 

 

Itse asiassa hyvin kirjattu. Mutta, jos metsästysseurat syystä tai toisesta purkautuvat, miten 

käy riistanhoitoyhdistyksille. Luultavasti nekin lakkautetaan. Tämän vuoksi arkistot kan-

nattaa sijoittaa paikkaan, jossa ne todella säilytetään ehkä joskus tapahtuvaa historian ke-

ruuta varten. Tällainen paikka on Suomen Metsästysmuseo. Siispä yhdistyksen purkautu-

minen kirjataan sääntöluonnoksessa seuraavasti 20§: 

 

“Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen 

päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan  tarkoituk-

seen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum 

ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviran-

omaisten lisäksi Ranuan riistanhoitoyhdistykselle.” 

 

 

8  METSÄSTYSSEURAN SÄÄNTÖJEN VIRALLISTAMINEN 

 

Sääntömuutosasioiden loppuun saattamiseksi ovat kaikki toimenpiteet tehtävä yhdistyslain 

mukaan. Lain 27§ 3 kohdassa on määräys ¾ äänivaatimus, ellei säännöissä muuta sanota. 

Nykyisin voimassa olevissa säännöissä on sama ¾ vaatimus: 

 

“(15 §) Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva 

päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun 

johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa.  Päätös 

tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa  äänestyk-
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sessä annetuista äänistä.” 

 

Eli johtokunnan on ensin käsiteltävä sääntömuutosesitys ja siitä on tarvittaessa löydyttävä 

johtokunnan pöytäkirjoista merkintä. Tämän jälkeen kutsutaan koolle seuran ylimääräinen 

yleinen kokous, ellei asia satu sopivasti vuosi- tai kesäkokouksen asialistalle. Joka tapauk-

sessa kokouskutsussa on mainittava erikseen, että käsitellään seuran sääntöjen muuttamista. 

Ja nykyisin voimassa olevan säännön mukaan Toljan Erän on ilmoitettava kokouksesta 

vähintään viikkoa ennen siinä Toljan entisen koulun pylväässä, mikä on virallinen, sääntö-

jen 8§ mukainen ilmoituspaikka. Varsinaisessa kokouksessa sääntömuutosta ei varsinaisesti 

tarvitse kannattaa, koska se on johtokunnan esitys. Mutta mahdollista vasta- tai muutosesi-

tystä on kannatettava sen saamiseksi äänestykseen. Jos näitä ehdotuksia ei tule, on se merk-

kinä kokouksen yksimielisestä sääntömuutoksen hyväksymisestä. Mahdollisessa äänestyk-

sessä on sitten huomioitava, kuka saa äänestää ja mitä säännöt sanovat valtakirjalla äänes-

tämisestä. Hyväksyttävistä äänistä on sitten kolme neljäsosaa kannatettava sääntömuutosta 

sen tullakseen voimaan.  

 

Mikäli sääntömuutos tulee virallisesti koolle kutsutussa kokouksessa hyväksytyksi, joudu-

taan jälleen lukemaan sääntöjä. Toljan Erässä riittää yhden kokouksen päätös, mutta usei-

den yhdistysten säännöissä määrätään, että sääntömuutos on hyväksyttävä kahdessa koko-

uksessa. Jos näin on sääntöihin kirjattu, pitää kutsua toinen yleinen kokous koolle samoilla 

edellytyksillä kuin ensimmäinenkin kokous. Lisäksi kannattaa mainita kokouskutsussa, että 

kyseessä on sääntömuutoksen toinen käsittely sääntöjen mukaan. 

 

Kun uudet säännöt on virallisesti kokouksessa/kokouksissa hyväksytty, voidaan ne ottaa 

heti käyttöön vain, jos on säännöt on tehty esimerkiksi Suomen Metsästäjäliitto ry:n yhdis-

tysrekisterin hyväksymän mallisääntöjen mukaisesti. Elleivät säännöt ole suoraan ennakko-

tarkastettujen mallisääntöjen mukaisia, joudutaan odottamaan yhdistysrekisterin hyväksy-

mistä ennen uusien sääntöjen käyttöön ottoa. 

 

Yhdistysrekisteriin uudet säännöt ilmoittaa hyväksyttäväksi sääntöjen (6§ 9 kohta) mukaan 

seuran johtokunta. Tämä tarkoittaa sitä, että seuran puheenjohtaja allekirjoittaa muutosil-

moituksen, joka lähetetään patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekisteriin. 

Tänä päivänä puheenjohtaja voi tehdä tämän ilmoituksen sähköisesti osoitteessa 
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http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html . Sähköisesti tehtynä päätös sääntömuutoksen 

hyväksymisestä voidaan saada jopa kahdessa viikossa. 

 

Jos yhdistysrekisteri vaatii merkittäviä muutoksia uusiin sääntöihin, vaatii se jälleen seuran 

yleisiä kokouksia vanhojen sääntöjen mukaan. Tämän vuoksi kannattaa tarkoin harkita, 

mitä sääntöihin esitetään. Pienet muutokset voidaan hoitaa johtokunnan toimesta, mikäli 

seuran yleisessä kokouksessa on kirjattu sääntöjen hyväksymisen lisäksi valtuutus johto-

kunnalle. Pöytäkirjaan on voitu yksinkertaisesti todeta, että yleinen kokous antaa johtokun-

nalle täydet valtuudet tehdä uusiin sääntöihin muutoksia, joita yhdistysrekisteri vaatii, ell-

eivät ne olennaisesti muuta nyt hyväksyttyjä sääntöjä. Näin vältytään turhilta ylimääräisiltä 

yleisiltä kokouksilta. 

 

 

9  SÄÄNTÖJEN MUUTOSKUSTANNUKSET 

 

Mitä tällainen sääntöjen muuttaminen maksaa, on yleinen kysymys kun mietitään vanhojen 

sääntöjen uudistamista. Lyhyesti sanottuna se maksaa, mutta ei mahdottoman paljon. Suu-

rin kustannus syntyy, jos uusien sääntöjen kirjoittaminen aloitetaan puhtaalta pöydältä, eikä 

käytetä hyväksi jo olemassa olevia sääntöjä tai hyväksytettyjä mallisääntöjä. Tällöin käyte-

tään usein lakihenkilön apua ja kustannus on sääntöjen tarkkuudesta ja toiminnan monipuo-

lisuudesta riippuen muutamia satoja euroja. Internetistä löytyy lakitoimistojen hintoja, jotka 

vaihtelevat 150 € - 300 € tunnilta. Kohtuudella sääntömuutos tulee maksamaan 500 €. 

 

Sääntömuutosmaksu ennakkotarkastamattomille säännöille (1.11.2011), joka sisältää sa-

malla kertaa ilmoitetut nimenkirjoittajat on 100 € paperilla tehtynä ja 75 € sähköisesti teh-

tynä. Jos otetaan käyttöön ennakkotarkastetut säännöt, on maksu 30 € ja 20 € sähköisesti 

tehtynä. Mikäli nimenkirjoittajat ilmoitetaan erikseen, on muutosilmoituksen hinta paperi-

versiona 20 € ja sähköisesti tehtynä 15 €. On huomattava, että sääntömuutosmaksu menee 

toisen kerran, jos ensimmäiseen ilmoitukseen yhdistysrekisteri vaatii muutosta. Ja karrikoi-

den voi sanoakin, että omia sääntöjä laadittaessa kannattaa heti budjetoida 200 € tai 150 € 

muutosilmoitukseen riippuen käyttääkö sähköistä vai paperista ilmoitusmuotoa. 

 

Näin laskien seuran sääntömuutos ilman ennakkotarkastettuja mallisääntöjä vieraalla teetet-

http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html


35 
 

tynä maksaa n. 700 eurosta ylöspäin. Mutta ennakkotarkastettuina mallisääntöinä kustan-

nukset ovat vain 30 €, Jos nimenkirjoittajat joudutaan ilmoittamaan erikseen niin 50 € säh-

köisesti tehtynä. Näitä edullisia ennakkotarkastettuja mallisääntöjä on esimerkiksi Suomen 

metsästäjäliiton sivuilta www.metsastajaliitto.fi ladattavissa. Uusin versio on hyväksytty 

yhdistysrekisterissä 9.12.2010 ja sama ruotsiksi 12.10.2011. 

 

 

10  POHDINTA 

 

Metsästysseuratoiminta on lain mukaan yhdistystoimintaa, jota säätelee yhdistyslaki. Suuri 

osa metsästysseuroista ei edes tiedosta tätä asiaa, vaan lähtee virheellisesti siltä pohjalta, 

että yleisessä kokouksessa tehdyt päätökset ovat “virallisia sääntöjä”. Tämän vuoksi suu-

rimman osan Suomen n. 4 000 – 4 500 seurasta tulisi tarkistaa omat, yhdistysrekisterin 

vahvistamat sääntönsä ajan tasalle. Ovathan vanhimmat seurat jo yli 100 -vuotiaita ja suuri 

osa on perustettu n. 40 - 50 vuotta sitten. Tänä aikana on metsästyksessä tapahtunut suuria, 

perustavaa laatua olevia muutoksia. Tässä pohdinnassa nostaisinkin kolme asia esille: 1. 

seuran oikeus omaisuuteen, 2. seuran jäsenyys ja 3. seuran yleisten kokousten määrä ja sii-

hen liittyen seuran tilikausi. 

 

Metsästysseuroja perustettiin 1960 ja 1970 luvuilla lähinnä hirven metsästystä varten. Saa-

tiin vaadittava 1000 ha yhtenäistä metsästysaluetta kasaan ja tällä alueella hirvenkaatolupa. 

Maaseutu oli silloin asuttua, joten hirven käsittelypaikka löytyi jostakin ladosta. Tänä päi-

vänä kaatolupia myönnetään seuroille niin runsaasti, että moni seura on rakentanut jonkun 

maanomistajan maille lahtivajan sähkö- ja vesiliittymineen. Lisäksi on viereen saatettu ra-

kentaa, joskus jopa hulppea metsästysmaja, jossa kaukaa tulevat seuran jäsenet voivat yö-

pyä jahtikauden aikana. Näillä rakennelmilla on jo syntynyt seuralle huoli, mitä vuokraso-

pimukselle tapahtuu, kun vuokra-aika loppuu. Ryhdyttäessä hankkimaan vuokratontti seu-

ran omistukseen, tulee vastaan jo sääntömuutosesityksen 3§ 9 kohta, että seura voi omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.  

 

Seuran toiminnan kannalta merkittävä asia on seuran jäsenyys ja jäsenmaksun suuruus. 

Nämä asiat ovat yleensä hankalimmin hoidettavia ja keskusteluttavat kokouksia turhaan. 

Toljan Erän sääntömuutoshankekin lähti nimenomaan siitä, että jäsenyys saataisiin kirjattua 

http://www.metsastajaliitto.fi/
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sääntöihin selvästi. Varsinainen jäsenyys ei vaadi muutoksia, koska tässä opinnäytetyössä 

on jo korostettu yhdistyslain mukaista yhdistymisvapautta. Tällöin seuran yleinen kokous 

joko ottaa tai ei ota uutta jäsentä, eikä sitä tarvitse perustella mitenkään. Mutta erisuuruiset 

jäsenmaksut vaativat kirjauksen sääntöihin esimerkiksi sääntömuutosluonnoksen 5§ mukai-

sesti. Ellei tätä kirjausta ole, ja maksavan jäsenen jäsenmaksu on korkea, voi hän vedota 

yhdistyslain 33§ jäsenten yhdenvertaisuuteen. Mutta seuraa sitovia ja velvoittavia kohtia, 

kuten Toljan Erässä olisivat maanomistajien lapset ja lapsenlapset, ei kannata sääntöihin 

kirjata. Jos sellainen tehtäisiin, se saattaisi aiheuttaa seuralle korvausvelvollisuuden, kun 

hylätään jonkun ”hankalan” henkilön jäsenhakemus. 

 

Monen seuran vetäjät valittavat, ettei seuran kokouksiin saada väkeä paikalle ja samat hen-

kilöt joutuvat hoitamaan juoksevat asiat. Syynä on monesti se, että monet metsästäjistä 

asuvat kaukana ja he eivät jouda käymään kokouksessa. Tällöin kannattaa seurassa harkita 

yhden kokouksen mallia, koska yhdistyslaki ei useampaa kokousta vaadi. Yhden kokouk-

sen malliin mentäessä kannattaa miettiä myös tilikauden muuttamista rauhoitusajan mukaan 

1.5 -30.4 väliseksi ajaksi. Tällöin yleinen kokous pidettäisiin yleisenä loma-aikana kesä – 

elokuussa ja myös pitkänmatkalaiset pääsisivät helposti kokoukseen. 
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LIITTEET 

Liite 1 

 

Toljan Erä ry:n säännöt (luonnos 1) 

 
Yhdistysrekisterin 9.12.2010 ennakko tarkastamaan sääntöpohjaan laadittu muutosesitys. 

Sinisellä värillä on vaihtoehto tai muutettava kohta.)  

 

 
1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 
 

 Yhdistyksen nimi on Toljan Erä ry.  

 Yhdistyksen kotipaikka on Ranuan kunta Lapin läänissä. 

Yhdistys on perustettu 20. huhtikuuta 1978 ja siitä käytetään säännöissä nimi-

tystä seura. 

 Seuran kieli on suomi. 

 

 

2 § Seuran tarkoitus 

 

 Seuran tarkoituksena on harjoittaa 

 1) järkiperäistä metsästystä; 

 2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa; 

 3) metsästysampumaurheilua ja 

 4) kenneltoimintaa   

 

 

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) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuk-

sia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampu-

marataa ja 

 8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa; 

9) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 

omaisuutta 
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4 § Seuran jäsenet 

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi voi kokous hyväksyä henki-

lön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.  

Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, minkä ajan kuluessa seuran ko-

kouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jä-

seneksi tai hylkäämisestä. 

 

Maanomistajajäseneksi voidaan kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, 

joka on  

1) vuokrannut vastikkeetta seuralle yli 20 ha rakennuksia sisältäviä metsäs-

tysmaita kaikkea metsästystä ja kaikkea seuran toimintaa varten tai 

( 2) vuokrannut seuralle yli 17 ha rakentamattomia metsästysmaita kaikkea 

metsästystä ja kaikkea seuran toimintaa varten tai ) 

3) jolla on 1) tai 2) kohdan ehdoilla vuokranneen maanomistajan kirjallinen 

lupa käyttää  maanomistajajäsenyyden oikeuksia. 

Maanomistajajäseniä voi olla vuokrasopimusta kohti enintään kaksi. Maan-

omistajajäsenyys lakkaa samalla, kun vuokraaja menettää hallintaoikeutensa 

vuokraamiinsa maihin tai irtisanoo vuokrasopimuksen.  

 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen pää-

töksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. 

Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

 

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 

haluaa tukea  yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä on puheoikeus, mutta 

ei äänioikeutta seuran kokouksissa. (Kannatusjäsenet hyväksyy seuran halli-

tus?) 

 

 

5 § Jäsenen velvoitteet ja maksut 

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toi-

minnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyes-

sään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmak-

sun, joiden suuruuden seuran (talvi?)kokous vuosittain esittää. Lisäksi jäsen 

on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edis-

tämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. 

  

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omista-

mansa maat seuran käyttöön. 

 

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan 

harjoituksiin  seuran kokouksen päättämällä tavalla. 

 

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin 

koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä 

paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa 

ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran kokous. 
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Maanomistajajäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut 

liittymis- ja jäsenmaksuista. Maanomistajajäsen on erotettava tai maanomista-

jajäsenyys muutettava jäsenen suostumuksella seuran muuksi jäsenyydeksi 

mikäli vuokrattujen metsästysalueiden hallintaoikeus vaihtuu, vuokrasopimus 

päättyy tai vuokrasopimus supistuu alle 4§:sää 2mom kohdissa 1) (ja 2)) mai-

nittujen pinta-alojen. 

 

Metsästysoikeutensa seuralle vuokranneilla on oikeus käyttää vieraita met-

sästämässä omilla metsästysmaillaan. Metsästysvieraiden on noudatettava 

seuran päätöksiä ja määräyksiä. 

 

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta 

tai vuotuisesta maksusta päättää seuran (talvi?) kokous. 

 

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuo-

sittain seuran kokouksen päättämällä tavalla. 

 

 

6 § Seurasta eroaminen   
 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjalli-

sesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota il-

moittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 

 

7 § Seurasta erottaminen 

 

 Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka 

 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen; 

 2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti; 

 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 

 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti 

 5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa. 

6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia 

alueita  seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, 

joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää 

7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kak-

si vuotta  kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kes-

tävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen. 

 

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityk-

sen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mai-

nittujen maksujen maksamatta jättäminen. 

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa 

lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mi-

tään seuran kiinteästä tai  irtaimesta omaisuudesta. 

 



41 
 

8 § Seuran varsinainen/varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

 

Seura pitää vuosittain vuosikokouksen / (kaksi varsinaista kokousta, joista 

talvikokous  pidetään tammi-helmikuussa ja vuosi-/kesäkokous) kesä-

syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsen-

ten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta 

1) sanomalehti-ilmoituksella seuranvarsinaisen kokouksen määräämässä leh-

dessä tai 

 2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 

 3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

 

 

9 § Vuosikokouksen / (Talvikokouksen) asiat 

 

 Vuosikokouksessa / (Talvikokouksessa) käsitellään seuraavat asiat: 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa, 

 2) todetaan kokouksen laillisuus, 

 3) hyväksytään työjärjestys, 

4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lau-

sunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 

vahvistamisesta, 

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvol-

lisille, 

 6) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali, 

 7) toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,  

8) toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten vara-

miestensä   vaali alkaneelle toimintavuodelle, 

9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta 

varten, sekä  päätetään metsästysammunnan harjoittelusta, 

 10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,  

11) päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta 

kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja ker-

takaikkisesta kannattajajäsenmaksusta, 

 12) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio, 

13) hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähin-

tään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava 

hyväksymisen kannalla, 

 14) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, 

 15) valitaan metsästyksen johtajat, 

 16) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin, 

17) käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään 

kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat, 

18) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kui-

tenkaan voida tehdä päätöstä. 
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10 § Kesäkokousasiat  

(tarpeeton, jos vain yksi kokous ja sääntöjen pykälänumerointi muuttuu tästä 

eteenpäin) 

 

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hy-

väksytään  seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan 

tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

 

 

11 § Seuran ylimääräinen kokous 

 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai 

hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa 

(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä 

varten vaatii. 

 

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä 

kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden 

kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimas-

sa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty. 

 

 

12 § Pöytäkirjan pitäminen 

 

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa 

on pidettävä  pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen pu-

heenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. 

 

 

13 § Seuran päätöksentekojärjestys 
 

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattu-

essa tasan  ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 

 

Jokaisella 4§ 2mom 1) tai 2) mukaisella maanomistajajäsenellä sekä liitty-

mismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä 

koejäseniä, kannattavia  jäseniä ja 4§ 2mom 3) kohdan perusteella olevia 

maanomistajajäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänes-

tää. 

 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan 

luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota 

on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista 

äänistä. 
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14 § Seuran tili- ja toimintavuosi 

 

Seuran tili- ja toimintavuosi on 1.5. - 30.4. ( / kalenterivuosi ). Hallituksen tu-

lee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vä-

hintään kuukausi ennen vuosi- / (talvi) kokousta. Toiminnantarkastajien on 

annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosi- / 

(talvi) kokousta. 

 

 

15 § Seuran hallitus ja sen erovuoroisuus 

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii 

ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosi- /(talvi) kokouksen valitsema hallitus. 

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi / 

(kahdeksi vuodeksi) valitut kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosit-

tain erovuorossa kaksi (2) jäsentä. / (Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan pe-

rusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy 

vuoron mukaan.) Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamises-

ta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uu-

den jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten 

jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja talouden-

hoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheen-

johtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puo-

let hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. 

 

 

16 § Päätösvaltaisuus 

 

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol-

lessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvil-

la. 

 

 

17 § Seuran nimenkirjoittajat 
 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin 

erikseen. 

 

 

18 § Hallituksen tehtävät 

 

 Hallituksen tehtävänä on erityisesti 

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että 

seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitel-

mien mukaisesti; 

 2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti; 

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimin-
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taa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti; 

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, 

valiokunnat,  jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle 

vastuullisia tehtäviä; 

 5) vastataseuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta; 

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista 

velvoitteista; 

 7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista; 

 8) pitää seuran jäsenluetteloa; 

 9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta; 

 10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa; 

 11) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt; 

12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä 

tehdä esityksiä muista huomionosoituksista; 

13) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat so-

pimukset sekä 

 14) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti 

 15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

 

 

19 § Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt 

 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät 

muutokset vahvistetaan seuran kokouksessa. 

  

 

20 § Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa 

 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen 

päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. 

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran 

arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seu-

ran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi 

Ranuan riistanhoitoyhdistykselle. 

 

21 § Muuta 
 

 Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty. 
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Liite 2 

 

Toljan Erä ry:n säännöt 

 
 

 1 §   Yhdistyksen nimi on Toljan Erä ja kotipaikka Ranuan kunta. 

 

2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoi-

toa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua. 

 

3 §  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1) pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivansuuruisen met-

sästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaan-

saamisesta ja voimassapitämisestä; 

2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä 

viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyk-

sestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja; 

3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja li-

sääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimisissa ra-

joissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumi-

sesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä; 

4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruo-

kintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistu-

tuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäi-

sen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta; 

5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja 

muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsäs-

tys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuo-

tojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa kä-

sittelyä; 

6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalos-

tusta; sekä 

7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsäs-
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tys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä 

varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa. 

 

4 §  Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä 

harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntö-

jen 9§:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään. 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toi-

minnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen 

liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jä-

senmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jä-

sen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja teke-

mään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoi-

tuksen yhdistyksen johtokunnalle.  

 

5 §  Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti 

johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen 

pöytäkirjaan.  

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen ko-

kouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää 

jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 

kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen 

kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa 

yhdistyksestä. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsen-

maksunsa kuluvalta toimikaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yh-

distyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. 

 

  

6 §  Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä, joiden 

keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten 

toimikausi on kolme/3 vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi/2 jäsentä. 

Kolmen ensimmäisenerovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi 

kertaa valittaessa. Johtokunnan puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan 

vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, va-
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litaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheen-

johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet 

muista jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdis-

tyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten mennes-

sä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 

Johtokunnan tehtävänä 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 kuluneelta tilivuodelta; 

3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdis-

tyksen tehtävien täyttämiseksi; 

4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja 

metsästyksenvartijat; 

5) nimetä 9 §:n kohdassa 16 mainitut edustajat riistanhoitoyhdistyksen koko-

ukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt; 

 6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset; 

7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja 

metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat 

riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyön-

tiä; 

8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tar-

peellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa; 

9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutok-

set yhdistysrekisteriin merkittäviksi; 

10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan 

jäsenten  nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle; sekä 

 11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat 
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7 §  Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettä-

vä tilit ja tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään kymmenen päivää ennen 

vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi 

päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle. 

8 §  Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johto-

kunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokous-

ta pylväsilmoituksella Toljassa. 

 

 9 §  Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 

 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri; 

 2) todetaan kokouksen laillisuus; 

 3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 

4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodel-

ta; 

5) esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tili-

kaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 

vahvistamisesta; 

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille ti-

livelvollisille; 

 7) toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali; 

 8) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali; 

 9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali; 

10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta var-

ten; 

11) hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyk-

sen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämi-

sestä; 

 12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus; 

 13) valitaan tarpeelliset jaostot; 

14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmas-

osan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla; 

15) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähin-

tään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut 
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asiat; 

16) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia met-

sästysyhdistyksen jäseniä edustetaan; 

17) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; sekä 

18) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voi 

tehdä päätöstä. 

 

10 §  Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän 

vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla 

tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksis-

ta ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouk-

sessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista 

asioista. 

 

11 §  Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi 

kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai mil-

loin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii 

ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yh-

den kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voi-

massa, mitä 8 §:sää on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäse-

niä. 

 

12 §  Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen 

kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista jär-

jestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästys-

säännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa. 

 

13 §  Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toimin-

nasta. 

 

14 §  Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen 

kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on il-

moitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen an-
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taa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot. 

  

 

15 §  Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, 

ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokun-

ta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa.  Päätös tulee 

voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä 

annetuista äänistä. 

 

16 §  Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätök-

sen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoi-

tuksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistyksel-

le, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus pur-

kamisesta. 

 

17 §  Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty. 

 

  


