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Jiisen on velvollinen noudattamaan metsiistystii harjoit-
taessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen siiintdji ja
pii?itiiksiii sekA suorittamaan yhdistykseen liittyessiiiin liitty-
mismaksunja .. . .. . .t.Cukq.. . . kuunloppuun mennessi
vuotuisen jbsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen
luosikokous vuosittain m66riiii. J6sen on velvollinen
pitiimiiiin luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja
tekenr'iiiin siitii sekii muista riistahavainnoistaan vuosittain
tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

J?isenen, joka rikkoo l"U.*.urOU"rtsiiiid?intoii, niitii
siibnttijA, yhdistyksen kokouksen hlviiksymi?i ohjesiiintiijn
tai kokouksen tekemiii piiatriksia tai jlttiin jiisenmaksun

suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin
vahintiiAn kahden kolmasosan llsnlolevista yhdistyksen
jiisenistii on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin
voidaan hyviii metsSstystapoja rikkonut jiisen erottaa
yhdistyksestli.

Jos jiisen tahtoo erota yhdistyksestii, on hiinen siitii
ilmoitettava kidallisesti johtokunnalle tai sen puheenjoh-
tajalle -tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pOytikirjaan.
Eroava tai erotettu jiiseu on velvollinen suorittamaari jiisen-

maksunsa . kuluvalta toimintaluodelta- -eikii h,iinellii ole
oikeutta saada mitiiiin yhdistyksen kiinteiistb t'ai'irtaimesta
omaisuudesta.

6$.

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisiiksi
. . .4 . . jasentii, joiden keskuudesta johtokunta valitsee vara-
puheenjohtajan. Johtokunnan jiisenten toimikausi on . .1. . .

vuotta*) .

,,.,,, ensirnrn4ise* rrreCen ereruereiset jEsenet'nEErEt64Et

. Johtokunnan
puheenjohtaja ja jiisenet eemeist*.ail*ile valitaan
vuosittain. Mik?ili johtokunnan jisen eroaa tai kuolee, tai
jiisenyys muusta syystii piiAttyy kesken toimikautta, .valitaan
hiinen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jaljela
olevaksi toimikaudeksi uusi jisen. Johtokunta on piiiitds-
valtainen silloin, kun puheenjohtaja tai hiinen estyneenii
ollessaan varapuheenjohtaja sek6 vehiniAan puolet muista
jiisenistii on saapuvilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. PAiitdkset tehdbiin
yksinkertaisella iiAntenenemmistiillii. Aanten sattuessa tasan
ratkaisee puheenjohtajan iiiini paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtiiviinii on:
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille

esitettiiviit asiat ja panna kokousten piiiitiikset tiiytin-
tddn;

2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta,
huolehtia liittymis- ja jnsenmaksujen seki muiden tulo-
jen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpiiiitds
piiiittyneeltii tilivuodelta ;

tehdii aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle
toimenpiteistii yhdistyksen tehtivien tEyttimiseksi;
ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkiltit, kuten sih-
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Yhdistyksen nimi on

Myllykyl-rin ErE r"y.

ja kotikunta/&nnpr*ki

2S.

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa jArkiperiiisti
mets?istystii ja riistanhoitoa sekii niiden edellyttiimiiii
luonnonsuojelda j a ampumaurheilua.

3S.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) pyrkii hankkimaan itselleen jiisenmiilirii?in niihden so-

pivan zuuruisen metsiistys- ja riistanhoitoalueen sekii

huolehtii sitii koskevien sopimusten aikaansaamisesta
ja voimassapitimisestii;

, 2) valvoo jiisentensi ja asbttamiensa metsiistyksenvartijain
viilityksellii sekii viranomaisten toimintaa tukemalla,
ettd sen alueella noudatetaan metsiistyksestii voimassa

, olevia siiiinniiksii ja hyvii metsistystapoja;
3) keriiii toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen

.suuruudesta ja lisiiintymisestii, siitelee riistan verotta-
mista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekii pitii4
luetteloa yhdistyksen jiisenten metsiistyspiiivist6, osal-

listumisesta riistanhoitotydhiin sekii saalismiiristi;
4) riistakannan lis?iiimiseksi parantaa riistan elinympAris-

tdA, jnrjestAii talviruokintaa, viihentiii vahinkoa tuotta-
via eldimiii, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia
ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamises-

ta si:kii jiirkiperiiisen metsiistyksen ja riistanhoidon
edellyttiim?istii luonnonsuoj elusta;

5) jiirjestiie valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levite-
tdiin jiisenistdn ja muun viiestdn keskuuteen harrastus-
ta riistanhoitoon sek?i neuvotaan metsastys- ja luon-
nonsuojelulain, oikeiden metsiistiijiitapojen, riistanhoi
don tyOmuotojen sekii riista- ja vahinkoeliiinten tunte-

musta samoin kuin saaliin oikeaa klsittelyii;
6) edist?i6 puhdasrotuisten metsistyskoirien pitoa, koulu-

tusta, kiiyttiiii ja jalostusta jirjestiimillii niiyttelyjl'
kEytttikokeita ja kilpailuja, sekii

7) opastaa jiisenistdiiiin metslstysaseiden oikeaan kdyt-
t66n ja jiidestd?i metsiistys- ja urheiluammunnan har-
joittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mit4 varten
yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylliipitnii
ampumarataa.
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Yhdistyksen jlseniksi p66sevbt ne hyvAmaineiset riistan-
hoitoa ja metsiistysti harrastavat henkildt, jotka yhdistyksen
kokouksen piiitdksellA n6iden s66ntdjen 9 $:n 14 kohdassa
mainitulla tavalla jdseniksi hyvdksytiiin.

L,,.--

*) Toimikaudeksi suositellaan enintiidn kolme wotta.



teeri, rahastonhoitaja ja metsistyksenvartijat;
5) nimet6 9 $:n kohdassa 16 tarkoitetut edustajat riistan-

hoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosi-
kokous ole asiasta toisin p64ttinyt;

6) tehd6 vuokra- ja muut metsistysalueiden kiytttii kos-
keyat sopimpkset;

7) tehdn riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tar-
vittaessa lausuntoja metsistyslain 23 $:n 1 momentissa
tarkoitetuista epiikohdista, jotka koskevat riistakanndn
vaarantamista tai riistanhoid-ollisten toimenpiteiden
taiminlytintii; s

8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon
edistiimiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuri:'
yhdistysten kanssa;

9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyviiksymbt siiiinnrit
ja siiiintdjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittevik-
s1;

10) pitiiA yhdistyksen jiisenistii luetteloa sekii nrosittain il-
moittaa johtokunnan jiisentan nimet ja osoitteet asian-
'omaiselle riistanhoitoyhdistykselle; sek6

11) hoitaa yhdistyksen kideenvaihto ja miut juoksevat
asiat.
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Yhdistyksen tili- ja toimintaruosi on kalenterivuosi. Johto-
kunnan on esitettiivii tilit ja tilinpiiitds tarkastettaviksi
viimeistiiiin kymmenen piiivid ennen vuosikokousta. Tilin-
tarkAstajien on annettava lausuntonsa viimeist66n kaksi
piiiviiii ennen vuosikokousta johtokunnalle

8$.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat rr.rosikokous ja
kesiikokouS. Johtokunta kutsuu jbsenet kaikkiin kokouksiin
viihintii?iir yksi viikko ennen kokousta jeleicelle-j{,senel+

lid*qiscriJih.rct#a t .hylen . i.1pp.i;tUpjglrluil:.

.Le.LelLet*11p. ...M
j{*ll*j**uJid) kokouskutsulla.
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Vigosikokous pidetAAn tammikuun aikana ja kbsite[een
siinii seuraavat asiat:

1) valitaan iokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) valitaan kaksi p'dytnkidan tarkastajaa;
4) esitetiiiinjohtokunnan laatima toimintakertomus kulu-

neelta toimintavuodelta;
5) esitetiiin tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajain

lausunto kuluneelta tilikaudelta ja piiiitetiiiin tilien
. hlviiksymisestiijatilinp?iiitdksenvahvistamisesta;
6) pAiitetiiiin tili ja vastuuvapauden mydntiimisestii johto-

kunnalle ja muille tilivelvoliisille;
7) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
8) toimitetaan johtokunnan jiisenten vaali ere**ereis*e*

til€fler
9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidiin vara-

miestensii vaali;
10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kulu-

vaa toimintavuottb varten;
11) hyviksytiiiin toimintaruoden tulo- ja menoarvio sekii

piiiitetiiiin yhdistyksen metsistyksenvartijoiden ja mui-
den toimihenkildiden palkkion miiiiridmisestii;

12) mddrdtiidn yhdistyksen liittymis- ja jdsenmaksujen suu-
fuus;

13) valitaan tarpeelliset jaostot;
14) hyviiksytiin yhdistyksen uudet jisenet, jolloin viihin-

tiiiin kahden kolmasosan liisndolevista yhdistyksen jh-
senisti on oltava hyviksymisen kannalla;

15) knsitelliiiin muut johtokunnan tai yksityistqn jisenten
johtokunnalle vihintiin kolme viikkoa ennen wosiko-
kousta esittiim6t ja kokouskutsussa mainitut asia;

16) pii?itetiinn, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta
poissa olevia metsiistysyhdistyksen jiisenid edustetaan;

1 7) piiiitetiiiin toimialue€n riistanhoitoyhdistykselle tehtii-
vistii esityksistii; sekii

18) kiisiteleAn muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista
ei kuitenkaan voidan tehdii pii6tdstii.

10 s.

Kesiikokous pidetiiAn elokuun aikana ja piiiitet5in siinii
jiisenten ja heidiin vieraittensa oikeudesta harjoittaa
metsistystii yhdistyksen metsdstysalueilla fulevana metsiis-
tyskautena samoin kuin niillii toimeentapantavista rauho!
tuksista ym. riistan suojelutoimenpiteista sekii vierasmaksun
suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdri piiiitiiksiii myds

.muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 S.

Yhdistyksen ylimiiiirAinen kokous pidetean milloin yhdis-
tyksen kokous on niin pAiittlinyt, milloin johtokunta katsoo
sen tarpeelliseksi tai milloin viihintiiiin yksi viidesosa
jiisenistii sitii johtokunnalta kidallisesti vaatii ilmoittamansa
asian kiisittely:i varten. Ylimiiiriiinen kokous on pidettiivli
yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen . esittiimisestii.
Kokouskutsusta on voimassa, mitii 8 $:ssii on m62iriitty.
Kokouksessa voidaan hiviiksya uusia jiiseniA tavalla, joka
9 $:n 14 kohdassa on siiiidetty.
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Jiisenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen.metsis-
tysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsiistiijiii ja heidiin
oikeudestaan metsiistiiii sekii muista jiirjestysasioista miiArii-
tiiii yhdistvksen kokouksen hyviiksymiissii metsiistysslAn-
ntissii tai p?ibtetaen vuosittain kesiikokouksessa.

13 S.

Yhdistyksen on pidett?ivii luetteloa suoritetuista riistan-
hoitotdistii ym. toiminnasta.

14 S.

Yhdistys toimii yhteistydssii toimialueensa riistanhoito-
yhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista
toimihenkil6muutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistyksel-
le tehtiivii vllittdmiisti ja tulee yh{istyksen antaa riistan-
hoitoyhdistykselie sen pyytiimiit tiedot.

1s s.

Niiitten siiiintdjen muuttamista ja !hdistyksen purkamista
koskeva piiiitds on, ollakseen piitevii, tehtave yhdistyksen
kokouksessa sen jdlkeen, kun johtokunta on asian kisitellyt,
ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Piiitdstii tulee
kannattaa viihintiiiin kolme neljlisosaa iiinestyksess{
annetuista iiiinistii.

16 S.

Jos yhdistys puretaan, kAytetiiiin sen omaisuus viimeisen
kokouksen piiitiiksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa
liihellA oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin, Yhdistyksen
arkiito on siirrettiivii toimialueen riistanhoitoyhdistykselle,
jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisille on teht[vi
ilmoitus purkamisesta.

17 $.

Muutoin noudatettakoon, miti laissa yhdistyksistii on si6-
detty.


