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TOIMINTAPISTEVELVOITETAULUKKO 2017 
 
 
1 Yleistä 

Taulukkoa sovelletaan seuran jäseniin, jotka ottavat osaa hirvenmetsästykseen.  
Jokaisella hirvenmetsästykseen osallistuvalla tulee olla ennen metsästyksen alkua koossa 
vähintään seitsemän (7) toimintapistettä.  
Pisteet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää muille seuran jäsenille. 
 

2 Pisteen arvot 
Yhden (1) pisteen arvoisiksi lasketaan seuraavat osallistumiset: 

 osallistuminen molempiin seuran talvi-, kesä- tai hirvikokoukseen
1)

 

 osallistuminen kahteen johtokunnan kokoukseen 

 osallistuminen jaoston kokoukseen (edellyttää pöytäkirjan pitämistä) 

 osallistuminen Sallan Rhy:n vuosikokoukseen, palaveriin tai koulutustilaisuuteen      

 osallistuminen seuran talkoisiin, jotka ilmoitetaan kulloisenkin ilmoituslehden muistilistalla (3-4 
h talkootyö) 

 ampumaradan valvojiksi määrätyille henkilöille jokaista yli 3 h jaksoa kohti samana päivänä. 
Esim. 3 h 5 min = 1 piste, 6 h 5 min = 2 pistettä ja 9 h 5 min = 3 pistettä. (Vuosittain 
johtokunnan edeltä laatima valvojaluettelo, max 5 henkilöä. Mikäli käyttää varamiestä, niin hän 
saa pisteen.) 

 osallistuminen seuran nimeämänä edustajana tai toimitsijana eri tapahtumiin (kuten kilpailut, 
peijaisten järjestelyt) 

 tekemällä riistanhoitotyötä; nuolukivien vienti metsään (vähintään kahteen (2) eri paikkaan) 

 riistapellon teko ja hoitaminen 

 loukkaantuneen hirvi- tai petoeläimen jäljittäminen ja lopettaminen 

 pienpetoeläimen (kettu, näätä, supikoira, minkki) tappaminen 

 viralliseen ja valvottuun harjoitusammuntaan osallistuminen (vain yksi piste / henkilö / vuosi) 
  

1) 
Pisteen saamiseksi seuran kokouksista edellyttää osallistumista vähintään kahteen (2) 

kokoukseen. 
 
Kahden (2) tai useamman pisteen arvoinen talkootyö: 

 traktori- tai muulla työkoneella tehty talkootyö seuran hyväksi   

 riistanlaskenta ja riistakolmion esilaskenta moottorikelkalla 

 moottorikäyttöisen työkoneen käyttäminen 

Puheenjohtajalla on harkintaoikeus, montako talkoopistettä kulloisestakin konetyöstä saa. 
Puheenjohtajalla on lisäksi harkintaoikeus antaa talkoopisteitä muistakin kuin edellä mainituista 
suorituksista. 
 

3 Pisteiden kirjaaminen 
Jaostojen vetäjät kirjaavat talkoosuoritukset. Pisteistä tehdään yhteenveto syksyllä ennen 
hirvipalaveria. 
 

4 Pisteiden keruuaika 
Pisteet on kerättävä hirvipalaverien välisenä aikana siten, että hirvipalaveri katkaisee pisteiden 
keruuajankohdan. 
 

5 Pisteen arvo 
Yhden pisteen arvo on viisitoista (15) euroa. 
 

6 Maksun suoritus 
Maksu on maksettava viimeistään hirvipalaverissa. Muutoin jää automaattisesti pois 
hirviseurueesta. 


