KÄRKÖLÄN RIISTAMIEHET ry

METSÄSTYS- JA KURINPITO-OHJESÄÄNTÖ
1§
Seuran metsästysjärjestelyistä, kuten rahoituksesta, saaliskiintiöistä tai muista rajoituksista
päätetään seuran kesäkokouksessa.
Mikäli jonkun riistalajin todetaan liiallisesti vähentyneen niin, että kannan olemassaolo voi
vaarantua, voi johtokunta kieltää metsästyksen kesken metsästyskauden. Johtokunnan tätä
tarkoittavaa kieltoa tulee kaikkien jäsenten heti noudattaa, kunnes se jossakin seuran
kokouksessa muutetaan.
Johtokunnan tekemästä kieltopäätöksestä on tiedotettava jokaiselle jäsenelle kirjallisesti.

2§
Jäsen on velvollinen ennen metsästykseen ryhtymistä ottamaan selvää mahdollisista
riistanhoitoyhdistyksen tai seuran kokouksen tekemistä rauhoitus- tai rajoituspäätöksistä.

3§
Jäsen on velvollinen ennen metsästykseen ryhtymistä ottamaan selvää seuran käytössä olevista
metsästys- ja rauhoitusalueista.

4§
Metsästäessään jäsenellä tulee olla mukanaan voimassa oleva metsästyskortti ja seuran
jäsenkortti sekä vieraan mukana ollessa voimassaoleva vieraskortti.
Metsästyskortti, jäsenkortti ja tarvittaessa vieraskortti on esitettävä sitä vaadittaessa
metsästyksen vartijalle ja maanomistajalle sekä seuran jäsenelle, joka esittämällä oman
henkilökorttinsa sitä vaatii.
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5§
Metsästäessään jäsenen on tarkoin noudatettava metsästyksestä ja luonnonsuojelusta
annettuja lakeja ja asetuksia sekä riistanhoitoyhdistyksen ja seuran kokouksen tekemiä
päätöksiä metsästyksen rajoittamisesta tai muista järjestelyistä.
6§
Jäsenen, joka aikoo metsästää, on osallistuttava seuran järjestämään riistanhoitotyöhön tai
kilpailutoiminnan järjestelytehtäviin vähintään 2 päivänä metsästysvuoden aikana. Jäsen
voidaan vapauttaa velvoitteestaan erityisestä syystä, kuten korkean iän tai terveydellisten
syiden takia.

7§
Jäsenen on metsästäessään esiinnyttävä niin, ettei seuran maine joudu kärsimään.
Kaikenlainen maiden omistajille aiheutuva vahinko on heti korvattava.

8§
Jäsen ei ole oikeutettu tekemään metsästysvuokrasopimuksia omaan lukuun Kärkölän
Riistamiesten nykyisellä metsästysalueella.

9§
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaatamastaan riistasta (saalispäiväkirja) ja toimittamaan
siitä tiedot johtokunnalle, johtokunnan tai yleisen kokouksen määräämänä aikana ja –tavalla.

10§
Jäsenen, joka aikoo osallistua seuran järjestämään seuruemetsästykseen, kuten hirven-, peuran, ilveksen- tai muun vastaavan metsästykseen, on ilmoittauduttava seuran kokouksen
päättämään määräaikaan mennessä ja ilmoittautumisen yhteydessä suoritettava
osallistumisesta mahdollisesti perittäväksi määrätty maksu.
Seuruemetsästyksessä jäsenen tulee noudattaa niitä ohjeita ja päätöksiä, joita seuran kokous tai
metsästyksestä annetut muut määräykset metsästyksen järjestämisestä määräävät. Lisäksi on
tarkoin noudatettava metsästykseen valitun metsästyksenjohtajan ohjeita ja määräyksiä.
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11§
Seuran jäsenen, joka ottaa mukaansa metsästykseen vieraan, on velvollinen suorittamaan
seuralle vieraansa puolesta kokouksessa määrätty vierasmaksu. Vieraan metsästämä saalis tulee
sen jäsenen lukuun, jonka vieraana hän metsästää.

12§
Jäsentä, joka rikkoo näitä ohjeita, seuran tai johtokunnan tekemiä päätöksiä, hyviä
metsästystapoja, metsästyksestä ja luonnonsuojelusta annettuja lakeja, asetuksia tai ohjeita,
taikka muulla tavoin toimii seuran etujen vastaisesti aiheuttaen seuralle haittaa tai vahinkoa tai
pahennusta seuran maineelle, voidaan ojentaa kurinpitotoimin tai erottaa seurasta.
Erottamisesta on voimassa mitä siitä määrätään seuran säännöissä tai yhdistyslaissa.

13§
Kurinpitotoimina voidaan käyttää
– suullista ojentamista tai
– kirjallista varoittamista tai
– määräaikaista kieltoa osallistua johonkin metsästysmuotoon seuran alueella tai
– määräaikaista kieltoa osallistua kaikkeen metsästykseen seuran alueella tai
– määräaikaista erottamista seurasta
Määräaikainen metsästyskielto voi olla enintään yhden vuoden mittainen määräämispäivästä
lukien.
Määräaikainen erottaminen voi olla enintään yhden toimintavuoden (kalenterivuosi) mittainen.
Määräaikaisen metsästyskiellon tai erottamisen ajalta jäsenen tulee suorittaa vuotuinen
jäsenmaksu. Määräajaksi erotettu jäsen voi osallistua seuran kokouksiin ja päätöksen tekoon.
Seurasta erottamisesta on voimassa se, mitä siitä seuran säännöissä ja yhdistyslaissa määrätään.

14§
Kurinpitovaltaa käyttää seuran johtokunta, sen päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa
asiansa yleisessä kokouksessa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.
Ennen kurinpitotoimien määräämistä on asianomaiselle varatta aikaa selvityksen antamiseen.
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15§
Tämä ohjesääntö on hyväksytty käyttöönotettavaksi 25.01.1995 pidetyssä seuran
vuosikokouksessa.
Tätä ohjesääntöä on noudatettava, kunnes seuran yleinen kokous, joko johtokunnan tai jonkun
jäsenen ehdotuksesta sitä muuttaa. Ohjesääntö astuu voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se
on lähetetty tiedoksi jäsenille.
Tämä ohjesääntö on lähetetty kirjallisesti tiedoksi kaikille seuran jäsenille / 1995 ja mahdollisille
uusille jäsenille heidän seuraan hyväksymispäätöksestä tiedottamisen yhteydessä.
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