
SML Oulun piiri ry 08.09.2015 Voimassaolevat säännöt 

1 § 
Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja rajat

Yhdistyksen nimi on Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry ja siitä käytetään näissä säännöissä 
nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Oulun kaupunki. Piirin käyttämä kieli on suomenkieli. Piirin 
rajat hyväksyy Suomen Metsästäjäliiton liittokokous, kuultuaan asianomaisia piirejä. Piiri voi 
kuitenkin ottaa jäsenseuraksi, myös toisen piirin alueella sijaitsevan yhdistyksen, sopimalla 
kyseisen piirin kanssa asiasta. Jos metsästysseuran toimialue sijoittuu useamman piirin alueelle, 
seura voi päättää itse mihin piiriin haluaa kuulua. 

2 § 
Piirin tarkoitus ja toimintamuodot 

Piirin toiminnan tarkoituksena on parantaa metsästäjien tietoja, taitoja ja metsästysoloja sekä 
puolustaa metsästäjien ja metsästysseurojen oikeuksia piirin alueella sekä tarvittaessa myös 
valtakunnallisesti.
Tarkoitustaan piiri toteuttaa: 

1) Kouluttamalla metsästäjiä ja metsästysseuroja metsästykseen tarvittavien taitojen, sekä 
riistanhoidon edistämiseen; 
2) Järjestämällä koulutus-, harrastus- ja kilpailutoimintaa, joka edesauttaa metsästäjien tietojen ja 
taitojen kehittämisessä; 
3) Osallistumalla aktiivisesti metsästyskeskusteluun alueellisesti ja tarvittaessa koko suomessa; 
4) Puolustamalla metsästysperinnettä ja metsästyskulttuurin säilyttämistä Oulun-piirissä; 
5) Edesauttamalla metsästysmahdollisuuksien järjestämisessä koko Oulun-piirin alueella; 
6) Tukemalla metsästyskoiraharrastusta 
7) Tuomalla esille metsästysharrastuksen myönteistä julkisuuskuvaa koko Pohjois-Pohjanmaan 
väestölle. 

3 § 
Jäsenet 

Piirin hallitus voi hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi yhdistysrekisteriin kirjattuja metsästysseuroja ja 
muita metsästykseen liittyviä yhdistyksiä tai säätiöitä. Varsinaiset jäsenet hyväksytään hallituksen 
kokouksessa tai jos hallituksen kokousta ei ole 60 päivän sisällä hakemuksen vastaan ottamisesta, 
voidaan jäsenyys ratkaista hallituksen enemmistöpäätöksellä puhelinkokouksessa tai 
sähköpostikyselyllä hallituksen jäseniltä. Henkilöjäsenet hyväksyy piirihallitus. Muut 
metsästykseen liittyvät yhdistykset ja säätiöt voidaan ottaa piirin hallituksen päätöksellä 
kannattajajäseniksi. Henkilö joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt Oulun- piirin toimintaa, 
voidaan nimittää kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Nimityksen tekee piirin vuosikokous. 
Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on puheoikeus, mutta ei 
äänestysoikeutta piirin kokouksissa.

4 § 
Jäsenmaksu 

Piirin jäsenseurat ja henkilöjäsenet maksavat joka vuosi piirin vuosikokouksen vahvistaman 
jäsenmaksun.



5 § 
Piiristä erottaminen ja muut kurinpitorangaistukset 

Piirin hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii piirin sääntöjen tai hyvien seura- tai metsästäjätapojen vastaisesti; 
3) rikkoo yhdistystä tai metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä; 
4) Toimii piirin tarkoitusperien vastaisesti;
5) Toimillaan vahingoittaa piirin toimintaa.

Jos jäsen ei yhden suullisen ja kirjallisen huomautuksen jälkeen maksa jäsenmaksua, jäsen voidaan 
erottaa piirin jäsenistöstä. Muusta syystä kuin maksujen laiminlyönnin vuoksi erotettavalle jäsenelle
tulee antaa mahdollisuus kirjalliseen ja suulliseen vastineeseen ennen lopullista päätöstä. Jäsen 
voidaan erottaa, jos piirihallituksesta asiaa kannattaa 3/4 piirihallituksen jäsenistä. Piirihallitus voi 
antaa myös huomautuksen. 

6 § 
Piirin jäsenyydestä eroaminen 

Jäsenseura voi erota piirin jäsenyydestä lähettämällä eroanomuksen kirjallisesti piirin hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle. Ero myönnetään piirihallituksen seuraavassa kokouksessa. Henkilöjäsen 
voi erota piirin jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle.

7 § 
Lahjoitukset ja varallisuus 

Oulun- piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Oulun- piiri voi 
ottaa vastaan arvopapereita, lahjoituksia, testamentteja sekä irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

8 § 
Tili- ja toimintakausi 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Piirin toimintakertomus ja kirjanpito 
toimitetaan yhtä (1) kuukautta ennen piirin vuosikokousta toiminnantarkastajille. 
Toiminnantarkastajat toimittavat tarkistetut tilit ja antavat raportin piirihallituksen toiminnasta kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta. 

9 § 
Piirin hallitus ja sen erovuoroisuus 

Piirihallitus koostuu kahdeksi vuodeksi valitusta puheenjohtajasta ja kahdeksi vuodeksi valituista 
kahdeksasta (8) jäsenestä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan piirin vuosikokouksessa. 
Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenistä on 
vuosittain erovuorossa puolet. 

10 § 
Hallituksen päätösvaltaisuus ja tehtävät 

Piirin hallitus on päätösvaltainen kun hallituksesta on paikalla vähintään puolet. Piirihallitus 
kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta. 
Lakia, näitä sääntöjä sekä liiton ja piirin kokouksen ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee: 



1) Johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat sen 
hallitukselle. 
2) Kutsua koolle piirin kokoukset, valmistella sille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset 
täytäntöön. 
3) Pitää jäsenluetteloa ja huolehtia jäsenmaksujen maksamisesta ja perimisestä. 
4) Valita varapuheenjohtaja keskuudestaan 
5) Ottaa ja vapauttaa palveluksesta toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän 
palkkauksensa talousarvion puitteissa, laatia heille toimintaohjeet ja valvoa heidän toimintaansa. 
6) Hoitaa piirin omaisuutta, pitää siitä sekä piirin tuloista ja menoista kirjanpitoa ja laatia piirin 
talousarviot, toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset. 
7) Valita uudet jäsenet 
8) Ryhtyä toimenpiteisiin, mukaan lukien erottaa, jos jäsenyhdistys, sen jäsen tai piirin muu jäsen 
toimii vastoin piirin sääntöjä tai määräyksiä. 
9) Asettaa piirin toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat ja valiokunnat. 

11 § 
Hallituksen päätöksentekojärjestys 

Piirihallituksen päätökset perustuvat enemmistöpäätöksiin. Tasan menneet äänestykset ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. Henkilövaaleissa tasan menneet äänet ratkaistaan arvalla. Toiminnanjohtajalla 
on puheoikeus piirihallituksen kokouksissa. 

12 § 
Piirin päätöksentekojärjestys 

Piirin kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten päätäntävaltaa jäsenyhdistysten keskuudestaan 
valitsemat edustajat, joita saa olla jokaisesta enintään kolme (3) henkilöä. Edustajilla on yhteisesti 
yksi ääni jokaista sellaista edustamaansa yhdistyksen henkilöjäsentä kohden, jonka osalta edellisenä
vuotena on suoritettu piirille tuleva jäsenmaksu. Jos edustajia on yksi, käyttää hän koko 
edustamansa äänimäärän. Edustajien lukumäärän ollessa kaksi, käyttää kumpikin puolet ja jos heitä 
on kolme, käyttää kukin yhden kolmasosan yhteisestä äänimäärästä. Edustajilla pitää olla yhteinen 
jäsenyhdistyksen kokouksen pöytäkirjan ote tai sen hallituksen antama valtakirja, josta selviää 
edustajien ja heidän mahdollisten varamiestensä nimet. 
Henkilöjäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa piirille edelliseltä vuodelta, on yksi (1) ääni.
Sitä ei toinen ole oikeutettu käyttämään. 

13 § 
Piirin vuosikokous ja kokouskutsu 

Piirin vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on lähetettävä kaksi 
viikkoa ennen vuosikokousta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenyhdistyksille: 
1) postitse tai 
2) sähköpostin välityksellä. 

Henkilöjäsenet kutsutaan piirin verkkokotisivujen välityksellä vuosikokoukseen. Suomen 
Metsästäjäliitolle lähetetään myös tieto vuosikokouksesta. Jäsenseurat ja henkilöjäsenet voivat 
esittää vuosikokouksen asialistaan lisäyksiä vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokouspäivää. 
Piirin ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos piirihallitus asiasta päättää. Ylimääräinen 
kokous on myös pidettävä, jos 1/10 piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti piirin 
hallitukselta vaatii. Kokous tulee pitää kahden kuukauden kuluessa kirjallisesta pyynnöstä. 
Kokouksesta tulee ilmoittaa jäsenistölle kaksi viikkoa ennen kokousta. 



14 § 
Nimenkirjoitusoikeus 

Piirin nimen kirjoittaa puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä. 
Piirihallitus voi oikeuttaa jonkun toimihenkilönsä yksin kirjoittamaan piirin nimen.

15 § 
Piirin edustus 

Oulun-piiriä edustaa valtakunnallisesti sekä alueellisesti puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ja 
heidän varahenkilönään varapuheenjohtaja. 

16 § 
Vuosikokousasiat 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus piirin puheenjohtaja/toiminnanjohtaja 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
6. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
7. Tarkistetaan kokousedustajien valtakirjat 
8. Esitetään edellisvuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien 
lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille 
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt kuluvalle vuodelle. 
11. Päätetään piirin jäsenmaksun suuruus. 
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio alkanutta toimintavuotta varten. 
13. Päätetään mahdollisista nimityksistä kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi. Luovutetaan 
mahdolliset kunniakirjat ja mitalit. Jaetaan muut mahdolliset palkinnot jäsenistölle. 
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljä viikkoa ennen vuosikokousta, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
15. Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle tehtävistä esityksistä 
16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä 
päätöstä. 
17. Vuosikokouksen päättäminen 

17 § 
Yhdistyksen purkautuminen 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat ja omaisuus siirretään yhdistyksen tarkoitusperiin 
soveltuvalle vastaavalle toiselle rekisteröidylle yhdistykselle. Piirin vuosikokous ja ylimääräinen 
kokous päättää yhdistyksen purkautumisesta ja varojen siirtämisestä. Kokouksen päätöksen takana 
tulee olla 3/4 kokouksen osanottajista. 

18 § 
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty. 


