
 

 

HAAPAKOSKEN METSÄSTÄJÄT RY:N OHJESÄÄNTÖ 

 
Hyväksytty yleiskokouksessa 2.8.2017 täydentämään seuran sääntöjä. Ohjesääntöä voidaan muuttaa vain 

kun muutosaikeesta on mainittu kokouskutsussa. Haapakosken Metsästäjät 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 törkeällä tuot-

tamuksella, on hän korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista ja kuluista vahingonkorvausvelvolli-

suuden 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 mu-

kaan, samoin jokainen on velvollinen edesauttamaan seuran muuta toimintaa ja osallistumaan erilaisiin tal-

koisiin, joita seuran toiminnassa tarpeelliseksi nähdään. Jokainen jäsen on velvollinen seuraamaan metsäs-

tys- ja koirakurin säilymistä. Tätä tehtävää suoritetaan tekemällä jäsenkortti- yms. tarkastuksia. Puutteita 

havaitessaan jäsen on velvollinen saattamaan havaintonsa johtokunnan tai tarvittaessa poliisiviranomaisten 

tietoon. 

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

tymismaksu määrätään vuosikokouksessa ottaen huomioon seuran kiinteän omaisuuden arvo jäsentä kohti. 

Näin määrätty liittymismaksu on ns. perusliittymismaksu, joka peritään seuran alueella asuvilta koejäseniksi 

hyväksytyiltä henkilöiltä 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 varsinai-

seen jäsenyyteen. 



 

Varsinainen jäsenmaksu määrätään vuosikokouksessa huomioiden seuran kaikki juoksevat menot.  

Jäsenmaksua ei peritä seuran puheenjohtajalta, johtokunnan jäseniltä, kunniajäseniltä, varus-

miespalvelustaan 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 jäsenkortin 1 - 3 

vuodeksi. 

5§ Vierailevat metsästäjät  
 

- Vuosikortilla metsästävät 

- Vieraskortilla metsästävät 

- Juoksutusluvalla metsästävät 

- Kutsutut vieraat 

- Turistimetsästäjät 

 

a.  Vuosikortilla metsästävällä on samat velvollisuudet ja oikeudet, kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta ei ole 

oikeutta osallistua hirvieläinjahtiin,  tai saada palkkioita. 

b. Vieraskortilla voi metsästää vain seuran jäsenen mukana, vieraskortilla metsästävä ampuu saaliin isännän 

saaliskiintiöstä. Sorsastukseen myydään vieraskortteja, jossa ei tarvita seuran jäsentä mukana. 

c. Juoksutusluvalla voi harjoittaa koiraa seuran alueella, mutta ei ole oikeutta kantaa as asetta mukana. 

d. Kutsutut vieraat ovat johtokunnan kutsuvieraita, joilta ei peritä maksuja. 

e. Turistimetsästäjällä on aina oltava seurasta isäntä mukana, he maksavat turistimetsästäjän vieraskortin ja 

saalista pisteytyksen mukaisen hinnan.   

Turistimetsästyksessä 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. hirven vasa  100p 

13.  valkohäntäpeura  100p 

14.  metsäkauris  100p 

Haavahirvi 500€ yli 3h etsinnän jälkeen. 

 

Pisteyttämätöntä riistaa turisti ei saa metsästää. Vierailevan metsästäjän kaikki oikeudet päättyvät välittö-

mästi, mikäli vierailija rikkoo metsästyslakia, -asetusta, tai seuran sääntöjä tai päätöksiä. 

6§ Seuran velvollisuudet alueen maanomistajille ja heidän 

järjestöilleen. 
Seura ottaa alueensa maanomistajien ja heidän etujärjestönsä toiveet huomioon metsästystä järjes-

tellessään ja osallistuu riistan aiheuttamien vahinkojen torjuntaan sitä pyydettäessä. Mikäli metsästystoi-

minnasta aiheutuu haittaa maa- tai metsätaloudelle, korvaa seura vahingot joko rahana tai saattamalla 

kuntoon syntyneet vahingot, ellei vahingon aiheuttajaa saada selville. 

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 järjestää 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 johtokunnassa  20 p/vuosi 

2. toiminta toimikunnan puheenjohtajana  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 laskentaan               10 p/kerta 

8. toiminta toimikunnan jäsenenä                 10 p//vuosi 

9.. osallistuminen seuran järjestämiin kilpailuihin        5 p/kerta 

10. kokoukset ja edustukset                     5 p/kokous                                 

(seuran yleiskok, valittu piiriedustaja yms.) 

11. osallistuminen neuvonta ja koul. til.         5 p/tilaisuus 

B: Riistanhoidon edistäminen 

1. pysyvien riistan suojapaikkojen         10p/aari    

2. riistapellon teko ja hoito   1p/aari 

3. muu elinympäristön kunnostus  1p/aari 

4. riistaeläinten kasvatus ja istutus                   5p/eläin 

5. rehun tai viljan luovutus   1p/2 ry 

6. metsästys- ja rh-alueen vuokralla pito  1p/ha/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 tarjonta, haapojen kaato, pönttöjen hoito, pajukon vesotus yms. työ  

     5p/vuosi 

C: Vahinkoeläinten vähentäminen/eläin 

1. varislinnut ja 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 voi siirtää toiselle jä-

senelle. 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 ansiokirja 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 metsäs-

tyspainetta 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 saaliseläin/jäsen. 

 
 

 



 

10§ Seuran toimikunnat 
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 toimintakertomuksen vuoden aikaisesta toiminnastaan toimintakertomuk-

seen. 

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 harjoittelu- kilpailu- 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 

toiminta-alueella.  

Hirvitoimikunta tehtävänään huolehtia hirvikannan seurannasta, sen kestävästä käytöstä, 

viranomaisilmoituksista, hirvilaskennoista, ja jahdin lopetukseen 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 johtokunta ja sen toimintavaltuudet 
Johtokunta valitaan sääntöjen määräämällä tavalla. Sen tehtävät on lueteltu säännöissä. Johtokunnan tulee 

tällöin myöskin 

1. ylläpitää hyvät suhteet maanomistajiin ja heidän etujärjestöihinsä; 

2. ylläpitää hyvät suhteet naapurimetsästysseuroihin, tarkoituksenmukaisuuden niin vaatiessa sopia vuok-

rasopimuksista ja rajajärjestelyistä 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 metsäs-

tyksen 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 18- vuotiaalla 

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 

lopetukseen 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 kulloinkin voimassa olevan seuran päätöksen 

mukaan. Seuran itse järjestämä kenneltoiminta ja ampuma- yms. kilpailut voivat olla jäsenelle 

osanottomaksuista vapaat. 

14§ Rauhoitusalueilla 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§ Metsästykseltä kielletyt päivät 
Kaikki metsästys ja koirien koulutus on kiellettyä jouluaattona ja joulupäivänä. 

16§ Jäsenmaksun 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 mukaisessa järjestyksessä. 

17§ Seuran tiedotustoiminta 
Seuran johtokunta toimittaa jäsenistölle jäsentiedotteen tarvittaessa., johon on koottu seuran yleisko-

kousten päätökset, toimintakalenteri ja muuta ajankohtaista tietoa. Muu tiedotus hoidetaan muulla 

tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

 


