SÄÄNNÖT
1§
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI
Yhdistyksen nimi:

Taipaleen Erä ry

Kotipaikka (=kotikunta):

Liperi

Perustamisaika:

1.11.1959

Seuran käyttämä kieli:

Suomi

2§
SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) edistää turvallista ja eettistä metsästystä.

3§
SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura
voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
8) Opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
9) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja
10) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§
SEURAN JÄSENET
Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen
2) Koejäsen
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja maan yleistä vallitsevaa lainsäädäntöä. Uudeksi jäseneksi
valittavan toivotaan täyttävän seuraavat ehdot: Hän on paikkakuntalainen tai hän tahi hänen
lähisukulaisensa vuokraa huomattavan määrän metsästysmaata seuran käyttöön toiminta-alueelta,
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.
Aktiivisuus koejäsenyyden aikana ja yleinen osallistuminen seuran toimintaan ja päätöksentekoon
vaikuttavat varsinaisen jäsenyyden saavuttamiseen. Seuran yleinen kokous päättää koejäsenen
hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi

5§
JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran
sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen
noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle
tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.
Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa
maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3)
kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. 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.

6§
SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

7§
SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa
maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita
kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.
Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän
määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai
antaa varoituksen.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa,
jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle
kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.

8§
SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja
kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7
päivää ennen kokousta seuran yleisen kokouksen hyväksymällä tavalla.

9§
TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle,
7) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
8) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
9) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
10) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
11) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3)
läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
13) Valitaan metsästyksenjohtajat
14) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen
kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
15) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.

10 §
KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran
käytössä olevat metsästyssäännöt, riistakiintiöt ja rauhoitusalueet. Kokouksessa voidaan hyväksyä
uusia koejäseniä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista

asioista.

11§
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen
olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen
pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä
kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä
sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on
tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

13 §
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä erääntyvän jäsenmaksunsa maksaneella
jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa
äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista
koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kaksi

kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi
viikkoa ennen talvikokousta.

15 §
SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa
edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain
erovuorossa yksi kolmasosa (1/3).
Erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä
hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen,
mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta
varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka toimii myös taloudenhoitajana.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta,
milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti
heiltä vaatii.

16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen. Seuran hirvenpyyntiluvista ja
niiden hakemisesta vastaa puheenjohtaja ja/tai hirvipäällikkö.

18 §
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄ
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista
velvoitteista;
7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
8) pitää seuran jäsenluetteloa;
9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
11) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista
huomionosoituksista;
13) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset
sekä
14) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja
15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset ovat
erillisinä sääntöinä näiden sääntöjen liitteenä. Ne vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

21 §
MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
Liitteet:
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 lähisukulaisensa (perheenjäsen) vuokraa huomattavan määrän metsästysmaata seuran
käyttöön toiminta-alueelta, 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 seuran jäsenellä 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

Hirviseurueen vetäjänä toimii hirvipäällikkö, joka myös vastaa lupa-asioista ja toimii
yhteyshenkilönä riistaviranomaisiin.

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 alueiden 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

