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1. SEURAN ASEMA JA JÄSENTEN SUHDE SEURAAN
Metsästysseura pyrkii vuokraamaan metsästysmaat alueen maanomistajilta. Täten jäsenillä
on mahdollisuus metsästää koko seuran alueella kuten metsästyslaissa, -asetuksessa ja
seuran säännöissä sekä kokouspäätöksissä määrätään. Aiheuttamansa vahingon on
jokainen velvollinen korvaamaan. Jokaisen jäsenen tulee hoitaa hänelle annetut tehtävät,
osallistua seuran ja sen toimikuntien toimintaa ja toimia kaikessa seuran eduksi. Jokainen
on velvollinen seuraamaan metsästys – ja koirakuria sekä saattamaan havaitsemansa
epäkohdat tai puutteet seuran johtokunnan tietoon.
Metsästysseuran jäsen on velvollinen antamaan seuran toiminta-alueelle sijoittuvat
maansa seuran metsästyskäyttöön vastikkeetta ja jäsen saa tästä vastineeksi käyttöönsä
seuran muut alueet. Johtokunta voi vain erityisissä poikkeustapauksissa hyväksy jäsenen
seuran toiminta-alueelle sijoittuvan maan metsästysoikeuden vuokraamiseen ehtoja.
2. SEURAN JÄSENYYS
Seuran jäsenet hyväksyy sääntöjen mukaan seuran johtokunta. Jäseniksi otetaan
pääsääntöisesti maanvuokraajat perheenjäsenineen ja seuran alueella asuvat. Lisäksi
voidaan ottaa jäseneksi henkilöitä, jotka ovat toimillaan edesauttaneet seuran toimintaa.
Jäsenyyttä tulee anoa kirjallisesti. Anomuksessa on mainittava nimi ja osoitetiedot sekä
perustelut jäsenyyden myöntämiseksi. Jäsenyys voidaan myöntää enintään 2 vuoden
koeajaksi, jona aikana jäsenyys voidaan lopettaa johtokunnan päätöksellä ilman erityisiä
perusteluja. Jäsenyys vahvistuu ilman eri anomusta määrätyssä ajassa.
3. MAKSUT
Liittymis- ja jäsenmaksun määrä päätetään seuran vuosikokouksessa. Liittymismaksu
peritään ensimmäisen jäsenmaksun yhteydessä. Uudelleen valittavalta jäseneltä peritään
myös liittymismaksu. Jäsenen on maksettava jäsenmaksunsa joka vuosi. Jäsenmaksua ei
peritä puheenjohtajalta, sihteeriltä, rahaston hoitajalta, metsästysmajan maa-alueen
vuokraajilta eikä johtokunnan jäseniltä.
Jäsenen liittyessä lihaosuudella ensimmäisen kerran hirviseurueeseen tai
peuraseurueeseen on hänen maksettava vuosikokouksessa määritetty hirviseurueen
liittymismaksu (lahtivajamaksu). Liittymismaksun maksaminen mahdollistaa liittymisen
molempiin seurueisiin.
Hirviseurue ja peuraseurue määrittävät itse vuosittaisen maksun, millä hoidetaan kaikki
kyseisestä toiminnasta vuosittain aiheutuneet kulut, mm lupamaksut sekä lahtivajan
käyttökustannukset. Metsästyksen johtaja vastaa seurueen rahojen keräämisestä, laskujen
maksamisesta, rahojen tilittämisestä sekä kirjanpidon vaatimien dokumenttien
toimittamisesta rahaston hoitajalle. Metsästyksen johtaja on vapautettu vuosimaksusta.
Johtokunta voi päättää tapauskohtaisesti alennetuista maksuista.

4. VIERAILEVA METSÄSTÄJÄ
Vierailevia metsästäjiä ovat päivä- ja vuosikortilla metsästävät, sekä johtokunnan kutsumat
vieraat.
Vierasmetsästäjien tulee noudattaa kaikkia metsästykseen kulloinkin päätettyjä määräyksiä
ja ohjeita. Päiväkortilla metsästetään vain seuran jäsenen kanssa ja saalis vähennetään
jäsenen kiintiöstä. Vuosikorttilaisella on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenelläkin,
mutta kiintiöistä voidaan päättää kesäkokouksessa. Johtokunta päättää vuosikorttilaisen
oikeudesta osallistua hirvijahtiin, peurajahtiin, kilpailuihin ja palkkioihin. Kutsuttujen
vieraiden jahdista ja maksuista päättää johtokunta.
5. SEURAN TOIMIKUNNAT
Toimikuntia asetetaan vuosikokouksessa eri osa-alueille tarpeen mukaan. Toimikunta
päättää toimistaan tehtäväalueensa ja talousarviossa olevan määrärahan puitteissa.
Jokainen jäsen on velvollinen osallistumaan toimikuntien työhön. Toimikunta tekee
esitykset toimintasuunnitelmaan sekä kertomuksen toimistaan vuoden aikana
vuosikertomukseen.
6. HIRVENMETSÄSTYKSEN SÄÄNNÖT
Hirviseurueeseen voivat osallistua kaikki seuran jäsenet. Johtokunta voi hyväksyä muita
kuin metsästysseuran jäseniä hirviseurueeseen.
Ampujana toimivalle seurueen jäsenelle suositellaan 18 vuoden ikää.
Ampujana toimivan jäsenen tulee harjoitella riittävästi, ylläpitääkseen ampuma – ja
aseenkäsittelytaitoaan. Metsästyksessä käytettävät aseet on kohdistettava vuosittain.
Ruutiaseella on suoritettava 20 harjoituslaukausta vuosittain, joista osa liikkuvaan maaliin.
Samasta ruokakunnasta voi seurueeseen osallistua useampi henkilö yhdellä maksu- ja
lihaosuudella (suosituksena 1 lihaosuus / ruokakunta).
Muiden vieraiden metsästykseen osallistumisesta päättää johtokunta.
Metsästyksen johtaja valitaan ensisijaisesti vuosikokouksessa, mutta tarvittaessa
johtokunta voi päättää metsästyksen johtajan.
Metsästyksen johtaja valvoo, että määräyksiä, säännöksiä, pyyntiluvan ehtoja ja suosituksia
sekä metsästysseuran päätöksiä noudatetaan.
Metsästys on mitoitettava alueen hirvieläinkannan vuosituottoon.
Metsästyksen johtaja ja hirviseurue arvioivat jäävän kannan suuruuden ja antaa arvion
seuraavan vuoden haettavasta lupamäärästä.
Lupahakemuksen tekemisestä vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttama henkilö.
Haettava lupamäärä on sopeutettava alueen hirvieläinkannan vuosituottoon.

7. VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYKSEN SÄÄNNÖT
Peuraseurueeseen voivat osallistua kaikki seuran jäsenet. Johtokunta voi hyväksyä muita
kuin metsästysseuran jäseniä peuraseurueeseen.
Ampujana toimivalle seurueen jäsenelle suositellaan 18 vuoden ikää.
Ampujana toimivan jäsenen tulee harjoitella riittävästi, ylläpitääkseen ampuma – ja
aseenkäsittelytaitoaan. Metsästyksessä käytettävät aseet on kohdistettava vuosittain.
Ruutiaseella on suoritettava 20 harjoituslaukausta vuosittain, joista osa liikkuvaan maaliin.
Samasta ruokakunnasta voi seurueeseen osallistua useampi henkilö yhdellä maksu- ja
lihaosuudella (suosituksena 1 lihaosuus / ruokakunta).
Muiden vieraiden metsästykseen osallistumisesta päättää johtokunta.
Metsästyksen johtaja valitaan ensisijaisesti vuosikokouksessa, mutta tarvittaessa
johtokunta voi päättää metsästyksen johtajan.
Metsästyksen johtaja valvoo, että määräyksiä, säännöksiä, pyyntiluvan ehtoja ja suosituksia
sekä metsästysseuran päätöksiä noudatetaan.
Metsästys on mitoitettava alueen peurakannan vuosituottoon.
Metsästyksen johtaja ja peuraseurue arvioivat jäävän kannan suuruuden ja antaa arvion
seuraavan vuoden haettavasta lupamäärästä.
Lupahakemuksen tekemisestä vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttama henkilö.
Haettava lupamäärä on sopeutettava alueen peurakannan vuosituottoon.
8. RIISTANHOITOVELVOITE
Hirviseurueen jäsenten on huolehdittava nuolukivien viemisestä metsästysseuran alueelle.
Peuraseurueen jäsenten on perustettava ja ylläpidettävä ruokintapaikkoja metsästysseuran
alueella. Ruokintapaikat on perustettava peuralle soveltuville paikoille ja niitä on
ylläpidettävä syksystä kevääseen (ruokaa oltava tarjolla koko talven).
Ruokintapaikkojen perustaminen ja ylläpito voidaan toteuttaa yhteisvastuullisesti 2 muun
jäsenen kanssa (2 - 3 jäsenen riistanhoitoryhmä).
Kaikille jäsenille suositellaan pienpetopyyntiä ja muun riistan ruokintaa.
9. KORVAUKSET JÄSENILLE
Johtokunta voi myöntää kohtuullisen korvauksen jäsenelle, joka edustaa seuraa järjestöjen
kokouksissa tai tilaisuuksissa tai osallistuu kilpailuihin tai kokeisiin.

10. RAUHOITUSALUEILLA METSÄSTYS
Rauhoitusalueilla on kaiken muun riistan kuin hirven metsästys kielletty. Lain sallimien
petoloukkujen pito on sallittu. Mikäli alueelta halutaan kieltää myös hirven sekä petojen
pyytäminen, on tästä oltava maininta kyseisen vuoden kesäkokouksen pöytäkirjassa.
Ilman asetta tapahtuva koirien kouluttaminen on rauhoitusalueella sallittua.
Rauhoitusalueita voidaan luovuttaa koetoimintaan.
11. METSÄSTYKSELTÄ KIELLETYT PÄIVÄT
Metsästys on kiellettyä jouluaattona ja joulupäivänä.

