TAIPALEEN ERÄ RY:N METSÄSTYSSÄÄNNÖT
1§
Nämä säännöt on hyväksytty Taipaleen Erä ry:n metsästyssäännöiksi ja
ohjeeksi seuran toiminnalle. Näitä sääntöjä saa muuttaa ja lisätä yleisen
kokouksen päätöksellä, kun 2/3 annetuista äänistä on puolesta
2§
Uudeksi jäseneksi valittavan toivotaan täyttävän seuraavat ehdot: Hän on
paikkakuntalainen tai hän tahi hänen lähisukulaisena (perheenjäsen)
vuokraa huomattavan määrän metsästysmaata seuran käyttöön toimintaalueelta, jäsenyyden ehtona on metsästysvuokrasopimuksen säilyminen
seuralla. Mikäli jäseneksi haluava tai hänen perheenjäsenensä omistaa yli
10 ha vuokrattavaa metsästysmaata, ei häneltä peritä liittymismaksua.
Jäsenanomus toimitetaan johtokunnalle.
Yllä mainittujen ehtojen täyttyessä seuran varsinaiseksi jäseneksi hakeva
hyväksytään ensin koejäseneksi. Koejäsenyys kestää enintään 2 (kaksi)
vuotta ja tänä aikana koejäsenen tulee osoittaa halua sitoutua seuran
toimintaan. Koejäsenen tulee osallistua seuran talkootoimintaan ja muihin
tilaisuuksiin parhaan kykynsä mukaisesti. Koejäsen voi metsästää seuran
alueella seuran sääntöjä ja yleistä lainsäädäntöä noudattaen kuten
varsinaiset jäsenet. Koejäsenyyden aikana maksetaan vain seuran
vuosimaksu, liittymismaksu maksetaan seuran varsinaiseksi jäseneksi
hyväksymisen yhteydessä. Koejäsenyyden aikana seuran sääntöjä vastaan
toimiminen johtaa välittömään seurasta erottamiseen.
Aktiivisuus koejäsenyyden aikana ja yleinen osallistuminen seuran
toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttavat varsinaisen jäsenyyden
saavuttamiseen.
Seuran
yleinen
kokous
päättää
koejäsenen
hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi
3§
Seuran jäsen – ja liittymismaksut päätetään seuran yleisessä kokouksessa.
Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan Elokuun loppuun mennessä,

lähetetään hänelle postitse muistutuslasku korotettuna (korotus sisältää
postitus ym. kulut). Mikäli jäsen ei maksa laskua eräpäivään mennessä
katsotaan hänet eronneeksi seurasta. Jäsenen on ilmoitettava muuttuneet
yhteystietonsa seuran sihteerille 3 (kolmen) kuukauden sisällä
muutoksesta.
4§
Seuran kokous- ja talkooilmoitukset julkaistaan yleisen kokouksen
hyväksymällä keinolla vähintään viikkoa ennen kokousta.
5§
Seuran jäsenen on pystyttävä todistamaan, että on maksanut jäsenmaksun
sitä häneltä kysyttäessä, lisäksi jaetaan toimintakortteja, jonka
palauttamisesta vuoden loppuun täytettynä johtokunnan jäsenelle saa 5
toimintapistettä. Toimintapisteet hyväksyy johtokunnan jäsen tai muu
seuran luottohenkilö. Pisteitä saa seuraavasti: ks. liite 1
Jäsenen on ylläpidettävä saalistilastoa ja ilmoitettava saalistaan seuralle
vuosittain seuran kokouksen sopimalla tavalla. Saalispisteet päätetään
seuran syyskokouksessa vuosittain.
6§
Seuran jäsen saa tuoda vieraan metsälle seuran alueelle. Pienriistaa
metsästettäessä vieras on isännän riistakiintiön alainen ja velvollinen
maksamaan vierasmaksun. Vieras saa tuoda koiran seuran alueelle.
Vierasmaksut määrätään vuosittain vuosikokouksessa ja riistakiintiöt
syyskokouksessa. Vesilintua metsästettäessä vieraskortti ei edellytä
jäsenen mukanaoloa.
7§
Seuran hirviseurue toimii oman ryhmänään, johon seuranjäsenellä on
mahdollisuus liittyä täytettyään seuraavat ehdot:
- Suorittaa liittymismaksun
- Tekee sovitut työvelvoitteet
- On todistettavasti tottunut aseenkäsittelijä

-

Ei ole muussa hirviseurueessa
lihaosuuksilla.
Vain yksi lihaosuus ruokakuntaansa
kohden.
Suorittaa noviisivuoden tarvittaessa
Lupautuu noudattamaan seurueen sääntöjä
Saa osakseen muun seurueen hyväksynnän
Ilmoittautuu hyvissä ajoin hirviseurueen
johtajalle

8§
Seura järjestää vuosittain pilkki- ym. kilpailuja sekä talkoita, innostuksen
ja tarpeen mukaan. Jäsenellä on lisäksi mahdollisuus tukea seuran
talkootoimintaa vapaaehtoisella talkoomaksulla, mikäli ei pääse
osallistumaan talkootoimintaan. Vuosittainen talkoomaksun suuruus
päätetään vuosikokouksessa
9§
Seuran majaa saavat käyttää jäsenet sekä heidän vieraansa ilman erillistä
korvausta. Majaa vuokrataan eri yhdistyksille jonkun jäsenen läsnä ollessa
puheenjohtajan tai sihteerin kanssa sovittua korvausta vastaan. Majan
avaimen saa kuittausta vastaan majavastaavalta. Majalla on noudatettava
järjestystä ja siisteyttä sekä korvattava sattuneet vahingot
10§
Seuralla on omistuksessaan Ristonkankaan ampumarata. Seuran jäsenet ja
heidän vieraansa saavat käyttää rataa, samoin vuokralaiset Liperin res.
upseerikerho. Muusta käytöstä voidaan sopia erikseen. Radalla on
noudatettava erityistä varovaisuutta ja järjestystä. Kiekkoradan käyttö
tapahtuu erikseen ilmoitettuina ampumailtoina tai sopia radan käytöstä
ampumaratavastaavan kanssa, mikäli on perusteltavaa (esim.
ampumakisoihin harjoittelu tms.) käyttää rataa muulloin kuin
ampumailtoina. Villikarjuradan käyttöä voi tiedustella vuorossa olevalta
ammunnanvalvojalta. Villikarjurataa saavat käyttää myös ulkopuoliset
erillistä korvausta vastaan.

11§
Johtokunta tiedottaa seuran toiminnasta, kokouksista ja seuran aluiden
käytöstä sekä niiden muutoksista, sisältäen mm. rauhoitusalueet,
vierasluvat ym. yhteiset asiat. Tiedotuskanavina toimivat seuran
internetsivut, seuran sosiaalisen median tiedotuskanavat, sekä muut
tilanteeseen soveltuvat tiedotustavat ja -muodot.
12§
Metsästysrikkeitä havaittaessa yleinen kokous päättää mahdollisista
kurinpito tms. toimenpiteistä. Jokainen seuran jäsen on velvoitettu
noudattamaan metsästykseen liittyvää vallitsevaa lainsäädäntöä sekä
seuran sääntöjä. Pienriistaa metsästettäessä on huolehdittava ja tarvittaessa
todistettava, että jäsenellä on hankittuna riittävästi toimintapisteitä.
13§
Seuran alueita saa käyttää koirien koetoimintaan. Jäsen saa käyttää seuran
metsästysalueita koirien koulutus- ja harjoitus tarkoitukseen lain sallimana
aikana.
14§
Majalle ja ampumaradalle voidaan nimetä isännät ja heille maksetaan
matka- ja muut korvaukset.
15§
Johtokunnan jäsenille nimetään henkilökohtaiset varamiehet, jotka voivat
osallistua kokouksiin, mutta heillä on vain puheoikeus.
16§
Yleinen kokous voi erottaa johtokunnan jäsenen tehtävästään ja valita
lopputoimintakaudeksi uuden jäsenen, ellei jäsen ole esim. vuoteen käynyt
kokouksissa (YL 18§).
17§

Seuran jäsentä velvoitetaan vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat
maansa seuran käyttöön. Seuran jäsenen ei sallita vuokrata maita omiin
nimiinsä toiminta- alueelta.

Liite 1
Toimintapisteet:
- Maanomistus (yli 10ha)
- Toimintakortin palautus ks. 5§
- Osallistuminen seuran kokouksiin
- Osallistuminen seuran johtokunnan kokoukseen
- Osallistuminen kilpailuihin
- Edustuskilpailuihin
- Talkoisiin
- Talkoisiin koneen kanssa
- Riistanhoitotyö
- Pienpedot
- Majava
- Varislinnut
- Maanvuokraussopimus
- Jäsenmaksu ennen 1.5
- Lunastuspisteet

1 p / 2ha
5p
5p
10p
5p
10 p
5p
10- 20 p
5p
10 p
20p
2p
5p
5p
2 € / kpl

