
Riistaklubi ry   

 

Säännöt 30.11.2017 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Riistaklubi ry ja kotipaikka on Kärkölä. Riistaklubi ry on 

metsästysseura. Yhdistys on suomenkielinen. 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Seuran tarkoituksena on 

1) tukea Haulikko- ja/tai Kiväärikoulun kurssin suorittaneiden ja 
kouluttajien metsästysharrastusta. 

2) järjestää jäsenilleen metsästysmahdollisuuksia. 
3) järjestää jäsenilleen metsästysharrastusta tukevia kursseja ja 

koulutuksia. 

4) edistää turvallisesti ja eettisesti tapahtuvaa metsästystä. 
5) edistää jäsenien ammuntaharjoittelua metsästystä varten. 
6) tukea ja edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien kenneltoimintaa. 

  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura  

1) voi hankkia käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita.  
2) järjestää metsästysmahdollisuuksia jäsenilleen. 
3) voi osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen metsästyksen ja 

ammuntaharjoittelun puolesta. 

4) kouluttaa jäseniään metsästysharrastusta tukevilla tavoilla.  
5) järjestää metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, 

mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää 

ampumarataa.  

6) opastaa turvalliseen ja eettiseen metsästykseen ja metsästystaitojen 
harjoitteluun.  

7) järjestää erilaisia metsästykseen ja ammuntaan liittyviä tapahtumia. 
8) järjestää puhdasrotuisille metsästyskoirille kursseja sekä virallisia tai 

epävirallisia kokeita, kilpailuja ja näyttelyitä.   

 

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa tai ylläpitää kiinteistöjä, 

toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa yhdistyslain 5§:ssä 

tarkoitettua taloudellista toimintaa, omistaa toimintansa kannalta 

tarkoituksenmukaista irtaimistoa ja muuta omaisuutta sekä vastaanottaa 

lahjoituksia ja testamentteja. 

 

3. Jäsenet 

Seuran jäsenmuotoja ovat: 

1) Varsinainen jäsen, yli 20-vuotiaat 
2) Nuorisojäsen, alle 20-vuotiaat 
3) Kunniajäsen 
4) Kunniapuheenjohtaja 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen 

Haulikko- ja/tai Kiväärikoulun kurssin suorittanut tai kouluttajana toimiva 

Suomessa asuva henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet 

hyväksyy hakemuksesta ehtojen täyttyessä yhdistyksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja tai jäsensihteeri.  

 

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä, 

seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti 

edistänyt seuran tai seuran aatteiden mukaista toimintaa. Kunniapuheenjohtajan 

ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.  

 



4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä ei peritä liittymismaksua. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun 

suuruudesta päättää yleiskokous. Nuorisojäseneltä, kunniajäseneltä tai 

kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. 

 

5. Jäsenen eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

hallitukselle, sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen 

kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut sääntöjen 

vastaisesti tai muuten vahingoittanut yhdistystä. 

 

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa hallituksen erottamispäätöksestä 

lähettämällä hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitetun kirjallisen 

valituksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa hallituksen päätöksen 

tiedoksisaamisesta, jolloin hallitus alistaa erottamispäätöksensä yhdistyksen 

kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamispäätöksen tulee saada kahden 

kolmasosasta (2/3) annetuista äänistä tullakseen voimaan. 

 

Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvalta vuodelta kahden kuukauden 

kuluessa sen erääntymisestä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. 

 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, mikä koostuu äänioikeutetuista jäsenistä, 

johon kuuluu yleiskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista 

jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Hallituksen ja toimihenkilöiden toimikausi on 

yleiskokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 

sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitajan tehtävät voidaan antaa myös 

kirjanpitoyrityksen tehtäväksi.   

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, 

kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 

luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Hallitus päättää yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä, ostamisesta, 

myymisestä ja kiinnittämisestä, suunnittelee ja johtaa toimintaa sekä 

valmistelee kokouksille esitettävät asiat. Hallitus myös neuvottelee ja sopii 

yhdistyksen yhteistyökumppaneita koskevat sopimukset. 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 

kukin yksin. Yhdistyksen hallitus voi tämän lisäksi antaa tarvittaessa 

nimenkirjoitusoikeuden määrätylle henkilölle.  

 

8. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen 

sekä yhdistyksen toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle 

viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yleiskokousta. Toiminnantarkastajien tulee 

antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yleiskokousta 

hallitukselle. 

 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen yleiskokous pidetään joka kolmas (3) vuosi hallituksen määräämänä 

päivänä tammi-maaliskuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi 

ääni. Lisäksi hän saa valtakirjalla edustaa neljää (4) muuta henkilöjäsentä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 



se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jäsenen 

vaatimuksesta suoritetaan suljettu lippuäänestys. 

 

Sen lisäksi hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen katsottuaan sen 

tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii 

kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.  

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 

kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla 

kirjeillä tai sähköpostitse. Kokoukset voidaan järjestää muuallakin kuin 

yhdistyksen kotikunnassa, kuitenkin Suomessa.  

 

11. Yleiskokous 

Yhdistyksen yleiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio  

8. päätetään jäsenmaksun suuruus 

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. 

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen yleiskokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin 

hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) 

enemmistöllä annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään 

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 

purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 

tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

13. Muut määräykset 

Muutoin noudatettakoon mitä Suomen laissa on yhdistyksistä säädetty. 


