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JASENTIEDOTE
2017
Tässä jäsentiedotteessa
seuran päivitetty ohjesääntö

•

HAAPAKOSKEN METSÄSTÄJÄT RY:
johtokunta ja toimikunnat 2016
JOHTOKUNTA:
Martti Turja, puheenjohtaja
Alasaarentie 7, 62100 Lapua
Marko Suokko, varapj.
Hirvijärventie 340, 62100 Lapua
Pauli Alakarhu
Ampialantie 51, 62160 Karhunkylä
Ilpo Pöntinen, jäsen
Hongistontie, 62100 Lapua
Toni Perälä, jäsen
Niskalanmäentie 110, 62160 Karhun kylä
Ville Karvala, jäsen
Pihatie 7, 62100 Lapua
Tuomo Karhu, rahastonhoit.
Kanervapolku 2, 62100 Lapua
Jorma Karhu, sihteeri
Aittoomäentie 36, 62100 Lapua

0500-563 406
050-5527 705
040-8336 142
050-5530 728
050-4346 653
044-3096 915
050-5950 379
040-5644 358

AJOKOIRATOIMIKUNTA: Pj: Ilpo Pöntinen 050-5530 728
Jäsenet: Paavo Vainionpää, Seppo Vuorenmaa, Harri Kantola, Seppo Hautala, Miika
Rantasalo, Martti Paloniemi, Martti Ikonen.Arto Sukuvaaraja Toni Perälä.
AMPUMATOIMIKUNTA: Pj: Harri Nurmesniemi 050-5320194
Jäsenet: Arvi Välkkilä, Heikki Alakarhu, Tuomo Karhu, Risto Tiisjärvi, Jussi Laurila,
Rauno Tiisjärvi, Jaakko Perämäki Kaarlo Ylinen, Jari Ulvila, Markus Turja, Juhani
Sinnemäki, Jari Lepistö, Pauli Alakarhu, Martti Sippola, Jouko Perämäki ja Lassi
Ulvila
DREEVERITOIMIKUNTA: Pj: Jyrki Vierula 050-5717 889
Jäsenet: Tapio Nikkari, Mika Nikkari, Henna Pohjanoksa, Ari Metsäpelto, Mauno
Salo, Marko Välimäki, Lasse lsoluoma, Hannu Tattari, Seppo Pohjanoksa ja Arto
Honkaniemi
HIRVIKOIRATOIMIKUNTA: Pj: RaunoTiisjärvi 040-7634055
Jäsenet: Lasse lsoluoma, Jouko Perämäki, Tuomo Karhu, Kaarlo Ylinen, Heikki Alakarhu, Martti Sippola, Marko Suokko, Ville Karvala, Janne Ojaniemi ja Jaakko Keskinen
PYSTYKORVATOIMIKUNTA: Pj: Harri Panula 050-9176 803
Jäsenet: Mauno Salo, Seppo Savola, Antti Aarnio, Esko Karhu, Risto Tiisjärvi, Henna
Pohjanoksa ja Seppo Pohjanoksa.
KANAKOIRATOIMIKUNTA: Pj: Ville Nikkari 044-0303 083
Jäsenet: Esko Kiviniemi, Martti Peltonen, Mika Vuori maa, Arto Aro, Jorma Karhu, Olli
Pylsy ja Matti Bäcklund.
RIISTANHOITOTOIMIKUNTA:: Pj:Ari Perälä0400-160440
Jäsenet: Esko Kiviniemi, Paavo Vainionpää, Harri Nurmesniemi, Mauno Salo, Esko
Karhu, Martti Ikonen, Juha Turja, Juho Suutala, Lassi Ulvila.Ville Nikkari ja Mikko
Korkka.

KÄMPPÄTOIMIKUNTA: Pj: Martti Sippola 0400-646 630
Kämppäisäntä Jaakko Perämäki 050-3266115
Jäsenet: Pentti Suokko, Seppo Hautala, Teuvo Korpi, Jaakko Keskinen, Miika
Suokko, Tuomo Karhu, Taisto Marttila, Teemu Latva-Teikari, Toivo Ylikojola, Toni
Perälä ja Mika Perämäki
MAANVUOKRATOIMIKUNTA: Pj: Martti Turja, 0500-563 406
Jäsenet: Hermanni Sippola, Heikki Alakarhu, Hannu Karvala, Jaakko Keskinen,
Seppo Hautala, Pentti Ulvinen, Ari Perälä, Pentti Puolijoki, Jussi Laurila ja Rauno
Tiisjärvi.
HIRVITOIMIKUNTA: Pj: Jorma Karhu 040-5644 358
Jäsenet: Vesa Vuorenmaa, Manne Maunumaa, Arvi Välkkilä, Hannu Karvala, Martti
Sippola, Teuvo Korpi, Pentti Ulvinen, Lasse lsoluoma ja Martti Turja
KAURIS-JA PEURATOIMIKUNTA Pj:
Jäsenet: Ville Karvala, Pasi Ruuska, Esa Kotamäki, Jouko Perämäki, Jarmo
Hahtokari, Juha Hahtokari, Tero Lahdensuo, Mika Katala, Ainomari Sillanpää, Lassi
Ulvila, Juha Karhu, Hannu Karhu, Toni Perälä, Juho Suutala.
KOLMIOLASKENTARYHMÄT:
Kolistaja: Vetäjä: Harri Nurmesniemi, 050-5320 194, osallistujat: Paavo Suokko,
Niko Suokko, Manne Maunumaa, Tuomo Karhu, Hermanni Sippola, Esko Kiviniemi,
Kaarlo Ylinen, Tuukka Ylinen, Saku Suokko, Joonas Kantola, Tomi Kantola, Juha
Kantola.
Ylikylä: Vetäjä: PauliAlakarhu, 040-8336142
osallistujat: Markus Laurila, Ari Puolijoki, Ari Perälä, Risto Tiisjärvi, Juha Karhu,
Rauno Tiisjärvi, Toni Perälä, Harri Panula, ViljamiAlakarhu, Juha Heinonen
PELTOKOLMIO: Hermanni Sippola
SUURPETOYHDYSHENKILÖT: Pasi Reinilä ja Hannu Karhu,

VILLISIKA
Jos villisikaa metsästetään rihlatulla luotiaseella, ampujalla täytyy
7 .8. alkaen olla suoritettuna ampumakoe. Voimassa oleva hirven ja
peuran ampumakoe tai karhukoe täyttää vaatimuksen. Villisikaa
voidaan jatkossakin metsästää myös haulikkoa varten valmistetulla luodilla eli niin sanotulla täyteisellä, jolloin ei edellytetä ampumakokeen suorittamista. Jatkossa on tehtävä saalisilmoitus villisiasta riistakeskukselle seitsemän vuorokauden aikana kaadosta.
Villisikaa voi metsästää myös jousella.
Seuran yhteyshenkilö villisika asioissa on

Toni Perälä 050-4346 653
Metsästysasetuksen muutokset tulivat voimaan maanantaina 7.8.

UUTTA METSÄSTETTÄVÄÄ
Menneen vuoden aikana on varmistunut, että Tiisijärvellä asustavat majavat ovat
lastunäytteiden perusteella kanadanmajavia. Suomessa se on vieraslaji joka vie tilaa alkuperäisluontoon kuuluvalta euroopanmajavalta. Joten kaikki pois jos mahdollista. Tarkemmin niiden metsästyksestä seuran nettisivuilla. Täysin poistettaviin
kuuluu myös villisika joita on alkanut satunnaisesti näkyä myös näillä lakeuksilla.
Villisika on melkoinen täystuhooja maastossa ja sen pelätään levittävän maahan
afrikkalaisen sikaruton joka on levitessään isomman luokan ongelma koko sikataloudelle.
Metsän perinteinen pienriista, metsäkanalinnutja-jänikset, tuntuvat olevan vähissä
tällä hetkellä. Toivottavasti olemme kannanvaihtelun aallonpohjassa josta suunta on
vain ylöspäin. Kaikkien sorkkaeläinten kanta näyttää vahvistuneen. Hirvelle tuli
kaatolupia hieman lisää, valkohäntäpeuroille kaksi.

PIDÄ SUOMI SIISTINÄ
Vanha iskulause on myös metsästäjäin syytä muistaa, toisten mailla kun liikutaan.
Toimintamme on tältä osin pääosin kunnossa mutta aina jotain kuuluu. Muistutus on
tullut maastoon jätetyistä kaljatölkeistä. Siis jos jaksaa tölkin täytenä maastoon
kantaa, tulisi se tyhjänä urakoida sieltä pois.

SEURAN KESÄKOKOUS
Kokouksessa oli päätettävänä vuosittaisten metsästysjärjestelyjen lisäksi ohjesääntöasioita. Saaliskiintiöt ja rauhoitusalueet ym. metsästysjärjestelyt on selvitelty toisaalla tässä tiedotteessa. Seuran ohjesääntöön kokous vahvisti muutoksia jotka
olivat pääosin teknisiä, sääntöä selkeyttävää ja tiivistävää. Selvin asiamuutos tehtiin
hirvimetsälle pääsyn alarajaan, joka muuttui 18 vuodesta 15 vuoteen. Samalla
poistui rajoitus koejäsenten pääsystä hirviseurueeseen.
Toinen ohjesääntöasia oli kokouksessa peuranmetsästyksen ohjesäännön päivittäminen. Seuralla on vuodelta 2004 oleva pienhirvieläinten metsästyksen ohjesääntö. Vuonna -05 kauriinmetsästys vapautui luvanvaraisuudesta ja siten tämä
paperi sai jäädä hyllyyn pölyttymään aina viime vuoteen asti jolloin ensimmäiset
valkohäntäpeuraluvat saatiin. Viime talvikokous antoi kauris- ja peuratoimikunnalle
tehtäväksi päivittää ko. sääntö. Työn tulos oli esillä nyt kesäkokouksessa. Uuden
ohjesäännön päivittäminen törmäsi muotoseikkoihin ja keskustelu tämän asian
ympärillä toi esiin erittäin voimakkaita kannanottoja täysin periaatteellisista asioista.
Käsitykseni mukaan kaksi peuranlupaa tulee käytetyksi oli sitten käytössä mitkä
tahansa säännöt. Peurasääntökeskustelu nosti esiin valitettavan tosiasian että halutessa voidaan vääntää kovin vahvasti mitä pienimmistäkin asioista. Tämä asia jäi
kokouksessa pöydälle.
Peuraohjesääntöä katsoo seuraavaksi peuraseurueen kokous ja katsotaan mitä
sieltä tulee ulos ja tarvittaessa uudet säännöt vahvistetaan ylimääräisessä seurankokou ksessa.
Uskon ja toivon, että syksyn jahtipoluilla kokousbyrokratian kiemurat unohtuu ja
mahdollisesti muodostuneet jakolinjat seuran sisällä hälvenee pois.
Nautitaan yhteisestä harrastuksesta
Martti Turja pj.

HIRVIJAHTI
Aloituskokous Varpulan Majalla
su 24.9.2017 klo 18.00
Ilmoittautuminen hirviporukkaan ja paperien tarkistus alkaa klo 17.00
Ns. "vanhojen " hirvimiesten viimeinen ilmoittautumispäivä porukkaan
on 1.10.2017
Osallistumismaksun eräpäivä on myös 1.10.2017

PEURAJAHTI
Peuraporukan aloituskokous Varpulan Majalla 30.8.2017 klo 18.00
Kokouksessa ilmoittautuminen porukkaan, sekä käsitellään
peuraohjesäännön muutosesitys
Jälki-ilmoittautumiset vouti Juha Karhulle
7.10.2017 mennessä p. 040-5644 361

SUURPETOHAVAINNOT
Havaintojen ilmoittaminen suurpedoista on tärkeää, ainoastaan
kirjattujen havaintojen jälkeen voimme saada lupia.
Ilmoitukset havainnoista suurpetoyhdyshenkilöille.

PASI REINILÄ, 050-5352 186
HANNU KARHU, 040-5725 934

VIERASKORTIT JA JUOKSUTUSLUVAT
Kun ase on mukana pitää olla "isäntä" mukana kaikissa muissa
tilanteissa, paitsi sorsanmetsästyksessä. Vieraskortit ja juoksutusluvat
on jäsenten hankittava etukäteen nettipankista, viestikentässä pitää
näkyä päiväys sekä vieraan ja isännän nimet, ja tosite mukana.
Johtokunnan jäseniltä kortit voi ostaa käteisellä.

SAUNAILTA
Varpulan majalla pe 29.9.2017 klo 18.00 alkaen. Tarjolla metsästävää
seuraa sekä makkaraa ja muutama saunajuoma
Isot eväät itseltä
Sanamajurina Topi

Kesäkokouksen päätöksiä 2017
Saaliskiintiöt
Teeri
Urosmetso
Pyy
Peltopyy
Kukkofasaani

2 kpl
1 kpl,
3 kpl
1 kpl
2 kpl

Metsäjänis

1 kpl

koppelo rauhoitettu
suositellaan vain kanakoira metsästäjille
jonka lisäksi omilla varoilla toimikunnan
valvonnassa istuttaneet, saa ampua istutetun
määrän kolmen päivän aikana kyseiseltä
istutusalueelta.
Seurueessa saa ampua toisen vapaasta
kiintiöstä, jos oma on jo täynnä, kaksi henkilöä
jo muodostaa seurueen.
Metsäjäniksen ampuminen tielle kielletään.
Johtokunta haluaa selvittää seuran alueelta
ammuttujen metsäjänisten määrän, joten
ampuja tekee kaatoilmoituksen
sihteerille sähköpostilla tai tekstiviestillä

Metsäkauris:
- Seuran metsästyskiintiö on ajalla 1.9.2017-31.1.2018 25 kaurista, ja
jäsenen henkilökohtainen kiintiö on yksi kauris. Seurueessa saa ampua
toisen vapaasta kiintiöstä, jos oma on jo täynnä, kaksi henkilöä muodostaa
jo seurueen.
- Kevätpukkijahdissa seuran metsästyskiintiö on ajalla 16.5.2018-15.6. 2018
viisi kaurista ja jäsenen kevätpukkijahdin kiintiö on yksi kauris. Kevätpukkijahdissa on sarvisuositus, pyritään säästämään yli neljä piikkiset.
- Ilmoitukset kauriiden kaadoista on tehtävä välittömästi seuran sihteerille
tekstiviestillä tai sähköpostilla ja riistakeskukseen.

Valkohäntäpeura:
- Seuralla käytössä kaksi valkohäntäpeuran pyyntilupaa.
- Peuraporukkaan ilmoittautuminen selviää jäsen tiedotteesta ja seuran
nettisivuilta.

RAUHOITUSALUEET:
- Korjaamattomilla pelloilla metsästys on sallittu vain maanomistajan luvalla.
- Peränevanholma natura-alue Haavikko RN:o 60-23 vuokraamatta metsästykseen
- Tiloilla joiden rekisterinumerot ovat 408-405-4-154 ja 408-405-4-35 ovat
vuokraamatta ja -metsästys on kielletty, metsästys on myös kielletty tiloilla
408-402-15-180 ja 408-402-16-225
- Suppelonevan natura-alue: Rauhoitetaan metsäkanalinnut.
-Tiisijärven lomakylän päärakennuksesta 500m säteellä kielletään pienriistan metsästys sekä kenneltoiminta.
- Turkistarhat rauhoitetaan 150m etäisyydellä kaikelta metsästykseltä.
- Huvilat ja metsästysmajat rauhoitetaan 150m etäisyydeltä.
- Laiduntava karja ja karjankuljetuksiin käytettävät tiet kuljetusten aikana rauhoitetaan 300m etäisyydeltä.
- Kantatie 66:n ja joen välinen sekä joella vesialue. Kielletään kyyhkyn ja vesilintujen ampuminen välillä Hourunkoski- Keskinen
- Metsäjäniksen ampuminen kielletään Kilpaan 2017, 12.11.2017 saakka,
Peurala- Nopola alueella. Alueen rajaus: Nopolasta pitäjän rajaa vinkkelitolpalle siitä Muurahaiskydön kautta Hautakankaalle ja edelleen tietä pitkin
Vasunmäentiehen

MUISTELUJA
Vuorelan Risto sanoi syksyllä -80, että minun pitäisi ruveta seuran sihteeriksi. Hämmästyin
pyyntöä, kun en ollut ollut mukana metsästysseuran toiminnassa metsästystä enempää. Esmentelin hiukan mutta Risto oli sitä mieltä, että kyllä sinä siinä pärjäät. Risto toi seuran kirjoituskoneen ja joitakin papereita ja niin sitten työ alkoi seuran vuosikokouksessa. Toimintakertomuskin piti kuluneelta vuodelta laatia ja se vaati aika lailla kyselyjä.
Olin ollut muutaman vuoden hirvi porukassa ja oppinut siinä tuntemaan sen jäsenet ja aika lailla tavan ajatellakin. Siihen aikaan hirvi luvat lisääntyivät huimaa vauhtia, toki hirvi kannan myötä. Myös vasan metsästyksestä tuli "pakollista". Vasan ampumista pidettiin niin vastenmieleisenä asiana, että. porukka päätti kustantaa vasan kaatajalle ison viskipullon. Pulloja
ostettiin vain parina vuonna, kun vasan lupia rupesi tulemaan niin paljon, että olisi viskit tulleet
kalliiksi. Silloin riistanhoitopiiri myönsi erikseen vasan ja aikuisen kaatoluvat. Kunnia-asia
silloin oli, että aina kaatoprosentin piti olla 100. Tiedä sitten, oliko tuo viskipullo vasan kaadosta koskaan tarpeen, mutta silloin noin tehtiin. Viskipullosta tuli eräs legenda mieleen, nimittäin Ulvilan Masa; Matin päivän eväät olivat lenkkimakkarapaketti ja iso pullo viskiä- Matti oli
hyvä tarkenemaan, hänellä oli päällään alusvaatteiden lisäksi verryttelypuku ja punainen liivi,
sekä lyhytvartiset kumisaappaat, joissa oli useimmiten paljaat jalat. Masa ampui kerran ketun
passissa ja siitä riitti puhetta. Lahteenkin juttu päätyi muun jahti kertomuksen mukana. Jälistäpäin Matti moitti lehtijuttua siitä, että ei se kettu ollut missään viereisellä kannolla vaan ainakin
80 m päässä. Matille tuli aika sakko maksettavaksi ja ainakin vuosi tai pari siinä meni, ennen
kuin hän sen maksoi.
Seuran säännöt olivat tuohon aikaan vuosikymmenten takaa. Käytännöksi oli muodostunut,
että eri vuosikokouksissa tehdyt päätökset olivat voimassa toistaiseksi. Näinhän asia ei olisi
virallisesti ollut, mutta kun se porukalle sopi, niin niitä noudatettiin. Toki ne eivät olisi päteneet,
jos käräjäjuttuja olisi tullut; turpakäräjiä näistä asioista pidettiin useinkin. Hirviporukalla ei siihen aikaan ollut minkäänlaisia sääntöjä. Sääntöjä oli toki koetettu kirjoittaa ja kirjoitettukin,
mutta niistä oli tullut niin hankalakäyttöiset, että niitä ei noudatettu. Ainakin yksissä säännöissä oli pääasiassa luetteloa siitä, mitä seuraa, jos jotakin sääntökohtaa rikkoi.
Seurassa oli noihin aikoihin jonkin verran sisäistä kuohuntaa. En niistä ollut sen paremmin selvillä. Usein päädyin siihen, että miesten välisiä erimielisyyksiä oli olut tuotu seuran sisälle ja
asioista oltiin eri mieltä jo pelkästään sen takia, että mielipiteen oli esittänyt väärä henkilö.
Joskus joku tuli kertomaan, että varo sitten tuota miestä, se on iso m***ku. Ajattelin olla ottamatta osaa kenenkään välisiin yksityisiin riitoihin. Noihin aikoihin seuran johtokunta oli aika
tuulinen paikka; vaihtoja tuli, jopa lähes koko johtokunnan osalle kerralla. Ja useinhan on niin,
että jos jotakin asiaa ajetaan junttaamalla, menee vuosi tai pari, kun taas junttaamalla ajetaan
uuteen suuntaan. Seuran säännöt uudistettiin, laadittiin ohjesääntö seuralle, joilla korvattiin
muistinvaraiset yleiskokouspäätökset. Myöhemmin hirviseurueelle laadittiin myös säännöt.
Säännöt johtivat siihen, että erimielisyydet seuran asioiden hoidossa vähenivät oleellisesti.
Muistan kaksi korkeasti arvostamaani Penttiä, jotka olivat johtokunnassa. Heillä oli usein erilaisia näkemyksiä ja väliin sitä yhteistä näkemystä haettiin kovallakin keskustelulla. Mutta kun
päätökset oli tehty, oltiin siitä eteenpäin tasan samaa mieltä ja asioita ajettiin yhteisen päätöksen mukaan.
Meillä on upea metsästysseura. Suuri pinta-ala, metsät pellot - vesialueet, tarjoavat tosi
monipuoliset metsästysmahdollisuudet. Vaikka kanalintu- ja jäniskannat ovat taantuneet, niin
uusia riistalajeja on tullut metsästettävien listalle; ensin tuli metsäkauris, nyt aivan hiljattain
valkohäntäpeura ja viimeisenä tuloaan tekee villisika (halusimme tätä viimeistä tai emme).
Kun pidämme erimielisyydet ja riitelyn pois seuran toiminnasta, on metsästys alueillamme
turvattu hamaan tulevaisuuteen. Meillä on eräs suuri voimavara niin metsästysseuran toiminnoissa, kuin vaikkapa hirviseurueessa, nimittäin nuoret. Näin vanhempana äijänä koen
nuoret seuran suurimmaksi voimavaraksi.
HeikkiAlakarhu

HAAPAKOSKEN METSÄSTÄJÄT RY:N OHJESÄÄNTÖ
Hyväksytty yleiskokouksessa 2.8.2017 täydentämään seuran sääntöjä. Ohjesäänt?ä y_~idaan
muuttaa vain kun muutosaikeesta on mainittu kokouskutsussa. Haapakosken MetsastaJat ry on
tässä ohjesäännössä lyhennetty seuraksi

1§ Seuran asema jäseniin
nähden
Jokaisen seuran jäsenen ja muiden alueella metsästävien on noudatettava
kaikkia metsästykseen liittyviä lakeja ja
asetuksia, seuran sääntöjä, ohjesääntöjä ja kokouspäätöksiä. Jäsenen on kaikessa toiminnassaan huomioitava myös
seuran etu. Jäsenen aiheuttaessa seuralle vahinkoa tahallaan tai tärkeällä
tuottamuksella, on hän korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista ja kuluista vahingonkorvausvelvollisuuden
mukaan.

2§ Jäsenen oikeudet ja
velvollisuudet
Kaikki jäsenet ovat tasavertaisessa
asemassa metsästysoikeuden käytössä
toisiinsa nähden. Jokainen jäsen on velvollinen osallistumaan riistanhoitotyöhön metsästyslain asettaman kestävän
käytön periaatteen mukaan, samoin jokainen on velvollinen edesauttamaan
seuran muuta toimintaa ja osallistumaan
erilaisiin talkoisiin, joita seuran toiminnassa tarpeelliseksi nähdään. Jokainen
jäsen on velvollinen seuraamaan metsästys- ja koirakurin säilymistä. Tätä tehtävää suoritetaan tekemällä jäsenkorttiyms. tarkastuksia. Puutteita havaitessaan jäsen on velvollinen saattamaan
havaintonsa johtokunnan tai tarvittaessa
poliisiviranomaisten tietoon.

neet lapsuutensa seuran alueella. Lisäksi johtokunta voi hyväksyä jäseneksi
muunkin henkilön huomioiden seuran
edut.
Seuran alueen ulkopuolella asuvan jäsenen perheenjäsenvoi saada vuosikortin 20 ikävuoteen saakka alueella asuvan eduin. Liittymismaksut määräytyvät
neljännen pykälän mukaan.
Seuran jäseneksi aikovan on tehtävä jäsenanomus sitä varten olevalle lomakkeelle, tai muutoin annettava itsestään
vastaavat totuudenmukaiset tiedot.
Lomakkeita saa johtokunnan jäseniltä ja
seuran nettisivuilta. Lomake tulee täyttää huolellisesti kaikilta kysytyiltä kohdiltaan ja toimittaa se seuran johtokunnan
käsittelyyn.
Jäsenyys voidaan myöntää ensin enintään kahden vuoden koeajaksi, ellei henkilöä tunneta entuudestaan jäseneksi sopivaksi. Koejäsenyysaikana erityisesti
seurataan jäsenen toimintaa ja riistanhoitoharrastusta. Mikäli henkilö havaitaan seuran jäseneksi riistanhoitoharrastuksensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella sopivaksi (ei hanki
koejäsenyyden aikana huomautuksia
käytöksellään tai toimillaan), jäsenyys
vahvistetaan varsinaiseksi jäseneksi ilman eri anomusta.

4§Lii

äsenmaksun
minen

3§ Seuran jäseneksi anominen Liittymismaksua ei peritä metsästyskelpoisen maa-alueen vuokraajilta, eikä
ja jäsenyyden saanti
heidän perheenjäseniltään. Liittymis-

Seuran jäsenet ottaa sääntöjen mukaan
johtokunta. Jäseneksi otetaan ensisijaisesti seuran maanvuokraajat ja heidän
perheenjäsenensä ja seuran alueella
asuvat. Seuran jäseneksi voidaan ottaa
myös henkilöitä, jotka ovat joskus olleet
seuran varsinaisia jäseniä tai ovat asu-

maksu määrätään vuosikokouksessa ottaen huomioon seuran kiinteän omaisuuden arvo jäsentä kohti. Näin määrätty
liittymismaksu on ns. perusliittymismaksu, joka peritään seuran alueella asuvilta
koejäseniksi hyväksytyiltä henkilöiltä

rasta isäntä mukana, he maksavat turistimetsästäjän vieraskortin ja saalista pisteytyksen mukaisen hinnan.
Turisti metsästyksessä hirvistä saadut tulot menevät hirviseurueelle.
Puheenjohtaja voi kiireellisissä tilanteissa myöntää kutsuvieraskortteja seuran edun huomioiden
Turistimetsästäjän vieraskortin ja riistapisteen hinta määrätään vuosikokouksessa.
Riista pisteytetään seuraavasti
1. jänis
30p
2. metso
100p
3. teeri
30p
4. pyy
10p
5. fasaani
20p
6. hanhi
20p
7. sorsa/kyyhky
5p
8. näätä, kettu, supi,
mäyrä,minkki
0p
9. villisika, kanadanmajava 0p
10. uroshirvi
150p+50p/piikki
yli 4:n piikin
11. naarashirvi
150p
12.hirvenvasa
100p
13. valkohäntäpeura 100p
5§ Vierailevat metsästäjät
14.
metsäkauris
100p
- Vuosikortilla metsästävät
Haavahirvi
500€
- Vieraskortilla metsästävät
yli 3h etsinnänjälkkeen.
- Juoksutusluvalla metsästävät
Pisteyttämätöntä riistaa turisti ei saa
- Kutsutut vieraat
metsästää. Vierailevan metsästäjän
- Turistimetsästäjät
a. Vuosikortilla metsästävällä on samat kaikki oikeudet päättyvät välittömästi,
velvollisuudet ja oikeudet, kuin varsinai- mikäli vierailija rikkoo metsästyslakia,
asetusta, tai seuran sääntöjä tai päätöksilla jäsenillä, mutta ei ole oikeutta osalsiä.
listua hirvieläinjahtiin, tai saada palk6§ Seuran velvollisuudet
kioita.
b. Vieraskortilla voi metsästää vain seu- arueen maanomistajille ja
ran jäsenen mukana, vieraskortilla met- heidän järjestöilleen.
sästävä ampuu saaliin isännän saalis- Seura ottaa alueensa maanomistajien ja
kiintiöstä. Sorsastukseen myydään vie- heidän etujärjestönsä toiveet huomioon
raskortteja, jossa ei tarvita seuran jäsen- metsästystä järjestellessään ja osallistuu
riistan aiheuttamien vahinkojen torjuntä mukana.
c. Juoksutusluvalla voi harjoittaa koiraa taan sitä pyydettäessä. Mikäli metsässeuran alueella, mutta ei ole oikeutta tystoiminnasta aiheutuu haittaa maa- tai
metsätaloudelle, korvaa seura vahingot
kantaa asetta mukana.
joko
rahana tai saattamalla kuntoon synd. Kutsutut vieraat ovat johtokunnan kuttyneet
vahingot, ellei vahingon aiheuttasuvieraita, joilta ei peritä maksuja.
jaa saada selville.
e.Turistimetsästäjällä on aina oltava seu-

jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
Muualla Lapualla asuvilta, seuran alueelta lähtöisin olevilta henkilöiltä ja niiltä,
jotka ovat joskus olleet seuran varsinaisia jäseniä peritään perusliittymismaksu
10-kertaisena ja ulkopaikkakuntalaisilta
20-kertaisena. Liittymismaksu on kertaluonteinen suoritus, eikä sitä palauteta
jäsenyyden päättyessä, paitsi jos koejäsenyys ei johda varsinaiseen jäsenyyteen.
Varsinainen jäsenmaksu määrätään vuosikokouksessa huomioiden seuran kaikki
juoksevat menot.
Jäsenmaksua ei peritä seuran puheenjohtajalta, johtokunnan jäseniltä, kunniajäseniltä, varusmiespalvelustaan suorittavilta jäseniltä eikä seuran asettamilta
metsästyksenvartijoilta jotka ovat asettuneet tehtävään myös riistanhoitoyhdistyksen asettamina metsästyslain ja
metsästysasetuksen mukaan.
Erityisestä jäsenen tekemästä työstä tai
lahjoituksesta voi johtokunta myöntää
ilmaisen jäsen kortin 1 - 3 vuodeksi.

Seura maksaa alueen maamiesseuroille
vuosittain 5%, jäsenmaksu-, vieras- ja
vuosikorttituloista, sekä turistimetsästyksen bruttotulosta .
Seura osallistuu käyttämänsä tiestön
kunnossapitoon, joko tieyksiköiden kautta tai korvaamalla käytön ensisijaisesti
talkoilla tai toimittamalla pinnoitetta,
seuran varojen puitteissa.
Seura jä~estää maanvuokraajilleen hirvenpeijaisia ja tarvittaessa muita juhlia,
sekä tiedottaa metsästysasioista maanomistajille tarkoituksenmukaisella tavalla.

7 § Riistanhoito- ja
toimintavelvoite
Metsästyslaki edellyttää ns. kestävän
käytön periaatetta saaliin otossa, joka
tarkoittaa sitä, että on luotava edellytykset riistan metsästyspainetta vastaavalle
lisääntymiselle. Jokainen jäsen kantaa
osaltaan vastuuta erityisesti metsästämänsä riistalajin hyvinvoinnista. Jäsen
saa alennusta vuosimaksustaan, kerättyään toiminta- ja
riistanhoitopisteitä
vuosikokouksen päättämän määrän.
Pisteitä saa seuraavasti:
A: Järjestötoiminta
1. toiminta metsästysseuran johtok.
20 p/vuosi
2. toiminta toimikunnan puh. joht
20 p/vuosi
3. toiminta riistanvartijana
20 p/vuosi
4. talkoot yms
30 p/4h
5. johtokunnan määräämä
valvonta
20 p/vuosi
6. toiminta riistakolmion vastuuhenkilönä
20 p/vuosi
7. osallistuminen riistan
10 p/kerta
laskentaan
8. toiminta toimikunnan
jäsenenä
10 p//vuosi
9 .. osallistuminen seuranjä~estämiiin kilpailuihin
5 p/kerta
10. kokoukset ja edustukset
(seuran yleiskok,
5 p/kokous
valittu piiriedustaja yms)

11. osallistuminen neuvonta ja
koul. til.
5 p/tilaisuus
B: Riistanhoidon edistäminen
1. pysyvien riistan
suojapaikkojen
10p/aari
2. riista pellon teko ja hoito 1p/aari
3. muu elinympäristön
kunnostus
1p/aari
4. riistaeläinten kasvatus
5p/eläin
a istutus
5. rehun tai viljan luovutus 1p/2 ry
6. metsästys- ja rh-alueen
vuokralla pito
1piha/vuosi
(vuokrauksesta enintään 30p/v,
pisteitä ei voi siirtää)
7. ruokintapaikan hoito
talven yli
20p/talvi
(metsäkauris,jänikset, metso, teeri, pyy,
peltopyy, fasaani)
8. varishäkin hoito
20p/vuosi
9. suolan ta~onta, haapojen
kaato, pönttöjen hoito,
pajukon vesotus yms. työ 5p/vuosi

C: Vahinkoeläinten
vähentäminen/eläin
1. varislinnutja lokit
1p
2. mäyrä
10p
3. kettu, näätä, minkki, supi
20p
Jäsenen on varauduttava antamaan
näyttö tekemästään riistanhoito- ym.
työstä. Näyttö voi olla esim. kökän
vetäjän kuittaus jäsenkortissa tai esim.
variksen varpaat.
Toimintapisteitä ei
voisiirtää toiselle jäsenelle.
Toimintapisteiden tahallisesta väärentämisestä rankaistaan määräaikaisella
erottamisella.
70 vuotta täyttäneellä tai johtokunnan
terveydellisistä syistä antamalla vapautuksella, henkilöllä ei ole riistanhoito- ja
toimintapistevelvoitetta, eikä vastaavaa
maksua.
Eniten riistanhoito- ja toimintapisteitä keränneet palkitaan vuosittain. Lisäksi jäsenelle hankitaan seuran toimesta
SML:n Riistanhoidon ansioki~a tms, kun
pisteet siihen riittävät

8§ Seuran kesäkokous
Sääntöjen mukaan seuran kesäkokouksessa
päätetään seuran metsästysjärjestelyistä, ja

muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9§ Saaliin kiintiöinti
Metsästysseuran kesäkokous voi asettaa kiintiöitä jäsenen saaliin ottoon riistaeläinlajikohtaisesti. Kiintiö voi perustua
1.jokaiselle jäsenelle annettavaan enimmäismäärään riistalajeittain;
2. riistalajikohtaiseen ostettavaan kiintiöön, jonka enimmäismäärä/jäsen asetetaan, jolloin metsästyspainetta säädellään saalisyksikön hinnalla;
3.huutokauppaan riistakannan kestäessä vain vähän metsästyspainetta, jolloin
koko kyseisen riistalajin saaliskiintiö myydään kesäkokouksessa huutokaupalla;
4.arvontaan, jossa koko saaliseläinkiintiö
jaetaan kesäkokouksessa arvalla enintään yksi saalise

10§ Seur
Toimikunnat asetetaan jäsenistöstä hoitamaan toimikunnalle määrättyä tehtävää. Toimikunta päättää toimistaan tehtäväalueensa ja talousarviossa olevan
määrärahan puitteissa. Jokainen jäsen
on velvollinen osallistumaan toimikuntaan pyydettäessä. Toimikunta tekee tehtäväalueensa esitykset metsästysseuran
toimintasuunnitelmaan, sekä toiminta-

kertomuksen vuoden aikaisesta toiminnastaan toimintakertomukseen.
Toimikuntien ohjeellinen henkilömäärä 4-

10 jäsentä.
.
Metsästysseuralle nimetään vuodeksi
kerrallaan muun muassa seuraavat
toimikunnat:

Riistanhoitotoimikunta
tehtävänään huolehtia kaiken riistanhoidon organisoinnista ja kontrolloinnista.
Ampumatoimikunta tehtävänään järjestää ammuntaan liittyvää ha~oittelukilpailuja ja koulutustoimintaa, sekä tiedottaa jäsenille ampuma-aseiden ja tarpeiden kehityksestä ja turvallisesta
käytöstä.

Kämppätoimikunta tehtävänään huolehtia seuran kaikesta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta.
Maanvuokratoimikunta tehtävänään
ylläpitää seuran metsästysvuokrasopimukset seuran perinteisellä toimintaalueella.
Hirvitoimikunta tehtävänään huolehtia
hirvikannan seurannasta, sen kestävästä käytöstä, viranomaisilmoituksista,
hirvilaskennoista, ja jahdin !opetukseen
liittyvistä asioista ja esitysten teosta
seuran yleiskokoukselle, kuinka hirviseurueen ohjesäännössä määrätään.
Hirvitoimikuntaan kuuluvat, vouti (toimikunnan puheenjohtaja), varavoudit,
seuran puheenjohtaja sekä vuosikokouksen valitsemat muut jäsenet. Valinnoissa tulee huomioida riittävä metsänomistaja näkemys.

Kauris~ ja peuratoimikunta tehtävänään huolehtia pienhirvikannanseurannasta, viranomaisilmoituksista,
lupien anomisesta, erilaistenesitysten
teosta seuran yleiskokoukselle, kuten
esim. valkohäntäpeuran metsästyksen
ohjesäännössä määrätään.

Toimikuntaan kuuluu vuosikokouksen
valitsemia seuran jäseniä tarvittava
määrä.
Muita toimikuntia voidaan nimetä seuran tarpeiden mukaan.

11_§ Seuran
to1mintavalt

tokunta ja sen
et

Johtokunta valitaan sääntöjen määräämällä tavalla. Sen tehtävät on lueteltu
säännöissä. Johtokunnan tulee tällöin
myös~n
.
1.ylläpitää hyvät suhteet maanomistajiin ja heidän etujä~estöihinsä;
.
2.ylläpitää hyvät suhteet naapunme!sästysseu roihin, tarkoituksenmukaisuuden niin vaatiessa sopia vuokrasopimuksista ja rajajä~estelyistä ja tehdä
rauhoitusalueyhteistyötä

3.seurata riistakantojen tilaa ja tarvittaessa muuttaa jonkin riistaeläimen metsästyskautta.
4.päättää vuosikorttien saajista ja myydä vieras- ja vuosikortit.
5.pitää metsästysseuran jäsen- ja muut
rekisterit ajan tasalla. Jäsenrekisteriin
voidaan kerätä metsästyksen kannalta
tärkeitä tietoja jäsenistä. Tietoja saa luovuttaa ulkopuolisille vain metsästysharrastusta eteenpäin vieville tahoille ja tarkoituksessa.
12§ Seuran hirviseurue, sen
jäsenyys ja toiminnan järjestäminen
Hirviseurueeseen ovat oikeutettuja pääsemään kaikki seuran jäsenet, jotka ovat
vähintään 15-vuotiaita jahdin alkaessa
ja ovat suorittaneet kaikki hirvenmetsästyksen lakisääteiset velvoitteet. Alle 18vuotiaalla on oltava tukihenkilö hirviseurueesta ensimmäisen aktiivisen metsästyskauden aikana.
Seuran hirviseurue kokoontuu hirvitoimikunnan puheenjohtajan kutsusta ja
järjestyy seurueen ohjesäännön mukaan, jonka jälkeen se päättää käytännön hirvenmetsästykseen kuuluvista asioista jahdin !opetukseen saakka. Toiminnasta on tarkemmat määräykset
hirviseurueen ohjesäännössä.
Hirvitoimikunta tekee kokouksessaan
esityksen seuraavan vuoden hirvilupamääräksi ja muut tarpeelliset esitykset
seuran vuosikokoukselle, joka käsittelee
esitykset ja liittää toimintasuunnitelmaan.

13§ Jäsenen kilpailu ym.
edustusten korvaaminen
Jäsenen edustaessa seuraa koira- tai
ampumakilpailussa valitussa joukkueessa ja RHY:n kilpailuissa maksaa seura osallistumismaksun. Jos jäsen toimii
seuran edustajana järjestöjen kokouksissa tai tilaisuuksissa maksetaan siitä
aiheutuvat matkakulut. Matkat maksetaan kulloikin voimassa olevan seuran
päätöksen mukaan. Seuran itse järjes-

tämä kenneltoiminta ja ampuma- yms.
kilpailut voivat olla jäsenelle osanottomaksuista
at.

14§ Rauho salueilla metsästys, koiran koulutus ja
koetoiminta

Rauhoitusalueista päätetään kesäkokouksessa. Rauhoitusalueita määrättäessä ilmoitetaan aina metsästykseltä
kielletyt lajit. Koiran kouluttaminen on kuitenkin rauhoitusalueilla sallittua metsästyslain puitteissa. Mikäli jokin alue täysrauhoitetaan, on alueella kaikki metsästystoiminta kiellettyä ja päätöksestä
on mainittava kokouksen pöytäkirjassa.
Jäsen voi lain sallimissa puitteissa saada rauhoitusaikaisia koulutuslupia ja
kouluttaa koiraansa seuran alueilla. Lupa haetaan seuran puheenjohtajalta.
Koemaastoja annetaan niitä pyydettäessä puheenjohtajan toimesta huomioiden, etteivät koemaastot kerralla muodosta suuria yhtenäisiä metsästyksestä
poissaolevia alueita. Koetoiminta suunnataan siihen varatuille alueille ja tarkoitukseen soveltuville rauhoitusalueille.

15§ Mets

kielletyt

Kaikki metsästys ja koirien koulutus on
kieli
päivänä.

n
maksamatta jättäminen

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta sääntömääräisessä ajassa, katsoo johtokunta hänen eronneen seurasta. Näin eronnut jäsen voi kuitenkin enintään yhden vuoden takaa rästimaksut
maksamalla palauttaa jäsenyyden.
Muuten jäseneksi on anottava tämän
säännön kolmannen pykälän mukaises-

iedotustoiminta
Seuran johtokunta toimittaa jäsenistölle
jäsentiedotteen tarvittaessa., johon on
koottu seuran yleiskokousten päätökset,
toimintakalenteri ja muuta ajankohtaista
tietoa. Muu tiedotus hoidetaan muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla.

RIISTANHOITO- JA TOIMINTAPISTEET 2017-2018

nimi

----------------------osoite:
---------------------A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Järjestötoiminta
toiminta metsästysseuran johtokunnassa
toiminta toimikunnan puheenjohtajana
toiminta riistanvartijana
talkoot yms.
johtokunnan määrämä valvonta
toiminta riistakolmion vastuullisena
osallistuminen riistan laskentaan
8. toiminta toimikunnan jäsenenä
9. osallistuminen seuran järj.kilpailuihin
10. kokoukset ja edustukset
11. koulutus ja neuvontatilaisuudet

pistettä
20p/vuosi
20p/vuosi
20p/vuosi
30p/4h
20p/vuosi
20p/vuosi
10p/kerta
10p/vuosi
5p/kerta
5p/kokous
5p/tilaisuus

B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riistanhoidon edistäminen
pysyvien riistan suojapaikkojen teko
10p/aari
riistapellon teko ja hoito
1p/aari
riistaeläinten kasvatus ja istutus
5p/eläin
rehun tai viljan luovutus
1p/2kg
metsästys- ja rh-alueen vuokraus enint.40p 1p/ha/v. _ __
ruokintapaikan hoito.jänikset,kanalinnut,
hirvieläimet,vesilinnut
20p/kausi
20p/vuosi
7. varishäkin hoito
8. suolan tarjonta,haapojen kaato,
pönttöjen hoito,pajukon vesotus yms.
5p/vuosi
C
1.
2.
3.

Vahinkoeläinten vähentäminen
varislinnut ja lokit/kpl
mäyrä
kettu,näätä, minkki, supi

1p
10p
20p/kpl

Riistanhoito- ja toimintapisteet yhteensä _ _ _ _ _ _ __

Palauta tämä sihteerille heinäkuun loppuun mennessä.
Tiedot voi lähettää myös sähköpostilla

PIEN PETOKILPAILUJA
Metsästysseura järjestää pienpetopyyntikilpailun. Jokaisesta eläimestä saa
arvan ja palkintona arvotaan kolme 100 euron lahjakorttia, sekä kolmelle parhaalle ilmainen metsästyskortti. Seuran kisassa kilpailukausi on
kalenterivuosi.
järjestää
rhy:n hallitus on kokouksessaan 8.6.2017
pienpetopyyntikilpailun ajalle 1.8.2017 Osallistua voivat kaikki Lapuan rhy:n toimialueen yhdeksän metsästysseuran
jäsenet. Ilmoitukset rhy:lle metsästysseurojen kautta kilpailuajan päätyttyä.
Palkintona 3 x 100e.
Sihteeri kerää tiedot ja lähettää eteenpäin

metsästäjät ry
LU
201
Osallistujan nimi
Pyynti päivä

Minkki Kettu

Supi Näätä

Pyynti paikka

Yht.
Vakuutan antamani tiedot oikeaksi
Jokaisesta eläimestä saa arvan ja palkintona arvotaan kolme 100 euron lahjakorttia, sekä kolmelle ilmainen metsästyskortti.
Palutus sihteerille 10.1.2018 mennessä sähköpostilla tai postilaatikkoon.

Onko osoite jäsentiedotteessa oikein?
Osoittee111111111tokset:
J orma Karhulle pos t'itse, p uhelim itse tai siihköpostilla
p. 040 56.t -t358,
Ai tt oomäentie 36, 62 100 Lapua,
jorma.ka rhu @)n eti k ka.fi

