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  Ikaalisten - Jämijärven RHY:n alueen 

 
 

 
HIRVIELÄIN- JA SUURPETOMETSÄSTYKSEN  YHTEISTOIMINNAN SOPIMUSSÄÄNNÖT 
 

1. TAVOITTEET 
 

 Järjestäytyneen yhteisanomustoiminnan tarkoituksena on: 
1.1 Luoda yhteisanomuksen toiminta-alueella sopijapuolten välille ensisijaisesti 

hirvenmetsästykseen, mutta myös seurojen kokonaistoimintoihin perusta rakentavalle ja 
pitkäjänteiselle riistatalouden yhteistyölle 

1.2 Varmistaa yhteistoiminnalla hirvieläin- ja suurpetokantoja oikein ja tarkoituksenmukaisesti 
hoitavan metsästyksen toteutuminen mahdollisimman laajoilla aluekokonaisuuksilla 

1.3 ottaa hirvikantojen määrissä (ylläpidettävä kanta, verotusmäärät) huomioon hirvieläinten 
maa- ja metsätaloudelle ja tieliikenteelle aiheuttamat vahingot, paikallisen väestön 
erikoistoivomukset sekä suurpetojen tarvitsema ravinto 

1.4 vähentää metsästyksen ja riistanhoidon keinoin hirvieläinten maa- ja metsätaloudelle ja 
liikenteelle aiheuttamia vahinkoja 

1.5 järjestää metsästysharrastuksen virkistysmerkitys mahdollisimman rikkaana sopijapuolten 
 jäsenille. 
 

2. ÄÄNIVALTA   
 

2.1  Toiminnasta ja sen sopimusehdoista päättävissä kokouksissa kullakin sopijapuolella on 
käytössään yksi (1) ääni 

 
 3.  YHTEISKOKOUS 

 
  3.1 Kokous pidetään viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin kuin anomus on toimitettava 

riistanhoito yhdistykselle. Seurat tai seurueet sitoutuvat toimittamaan tilaluettelot ja kartat 
pääjahtivoudille 10 päivää ennen hakemuksen jättämistä riistanhoitoyhdistykselle. 

3.2  Varsinaisessa kokouksessa päätettävät asiat: 
 

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
- Hyväksytään edellisen tilivuoden tilit. 

 - Valitaan rahastonhoitaja ja kaksi tilintarkastajaa. 
- Vahvistetaan talousarvio. 
- Päätetään pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeudesta 
- Päätetään mahdollisen lentolaskennan suorittamisesta tai hirvikannan vahvuuden seuraamisesta 

muulla tavoin. 
- Päätetään pääjahtivoudille maksettavista kulukorvauksesta.  
- Valitaan pääjahtivouti, ja varavouti joiden toimikausi on kolme vuotta.  
- Päätetään mahdollisen yhteisjahdin toteuttamisesta (alue, jahtipäälliköt, seurojen edustus, 

kustannusten jako) 
- Päätetään jahtivoutien kokouksista 
- Päätetään lupamaksujen keräyksestä 
- Vahvistetaan hirvieläinlupien jakosuunnitelma seurojen ja seurueiden kesken.  
- Päätetään ”pankkiin” ja yhteiseen käyttöön varattavista luvista ja niiden jaosta. 

Muut esille tulevat asiat 
 

 
4. METSÄSTYSALUEET 

 
4.1 Sopijapuolet vuokraavat metsästysalueensa itsenäisinä kaatoluvan anojina ja juridisina 

henkilöinä. 
4.2 Sopijaosapuolet vastaavat vuokraamiensa metsästysalueiden sopimusten laillisuudesta ja 

alueiden soveltuvuudesta hirvenmetsästykseen kuten itsenäisinä kaatoluvan anojina. 
4.3 Sopijapuolet vastaavat nimiinsä vuokrattujen metsästysalueiden mahdollisista vuokrakuluista 

itsenäisinä juridisina henkilöinä 
 

 5. KAATOLUPA-ANOMUS, LUPAKIINTIÖT 
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5.1 Sopijapuolten yhteinen kaatolupa-anomus tehdään vuosittain kunkin sopijapuolen 
sitouduttua noudattamaan näitä sääntöjä ja luovutettua metsästysalueensa 
yhteistoimintakäyttöön jäljempänä olevin sopimusehdoin 

. 
5.2 Anottavan kaatokiintiön kokonaismäärä ja sopijapuolten osuudet siitä 

sovitaan kokouksessa ennen anomuksen jättämistä. Anottavan kaatokiintiön tulee perustua 
hirvikanta selvityksiin ja luvan myöntäjän antamiin ohjeisiin. 

5.3 Kunkin sopijapuolen lupakiintiö määräytyy järjestyksessä 1) anomus, 2) yhteiskokouksen 
sopimus, 3) riistanhoitoyhdistyksen puolto, 4) luvanmyöntäjän päätös. 

5.4 Kaatoluvat saatuaan sopijaosapuolet voivat tehdä niillä, ollessaan yksimielisiä kahden- tai 
monenkeskisiä järjestelyjä erillissopimuksin esim. metsästysaikana ilmenevin 
erityisperustein. 

 
 

6. KUSTANNUKSET 
 

6.1  Yhteistoiminnan järjestämisestä kuten, yhteisjahti-, kokous-, kirjanpito-, posti-, puhelin-, 
kopiointi- leimamerkki-, ym. kuluista sopijapuolet vastaavat jakamalla ne keskenään tasan.  

6.2  Kaatolupamaksuista vastaa pääjahtivouti yhteisluvan osalta, luvanmyöntäjän osoittamalla 
tavalla. Sopijapuolet maksavat omat osuutensa yhteisluvan tilille. 

6.3  Mahdollisista metsästysmaiden vuokrakuluista ja anojakohtaisista metsästyskuluista kukin 
sopijapuoli vastaa kuten itsenäisenä anojana. 

6.4  Peijais- tms. tilaisuuksista kustannuksineen kukin sopijapuoli vastaa kuten itsenäisenä 
kaatoluvan anojana. 

 
7. JÄRJESTÄYTYMINEN, KÄYTÄNNÖN METSÄSTYS 
 

7.1 Kukin sopijapuoli määrää metsästysorganisaatiostaan kuten itsenäisenä kaatoluvan anojana 
 7.2  Varsinainen metsästys tapahtuu itsenäisinä seurueina sopijapuolten nimiinsä vuokraamilla 

yhtenäisillä alueilla. 
7.3  Vastuukysymyksissä sopijapuolet toimivat itsenäisinä juridisina henkiöinä. 
7.4       Käytännön metsästyksessä sopijapuolten välisten metsästysaluerajojen ylittäminen on sallittua 

 vain keskinäisin etukäteissopimuksin, tapauskohtaisin sopimuksin, viranomaisten 
 määräyksestä tai erittäin painavista syistä, esim. vakavien eläinsuojelullisten syiden 
 pakottamana. Mainittuihin mahdollisiin rajanylityksiin tulee olla alueen metsästyksenjohtajan tai 
 varajohtajan lupa ja tarvittaessa hänen määräämänsä opas. 

7.5       Kukin sopijapuoli vastaa omalta osaltaan ilmoituksista viranomaisille, kuten itsenäisenä 
 kaatoluvan saajana (haavakot ym. jne.). Samoista asioista välittömästi myös ilmoitus
 pääjahtivoudille. 

 7.6 Mahdollisissa sopijapuolten välisissä yhteisjahdeissa vastuu ja metsästysjohto kuuluvat ko. 
metsästysalueen vuokranneen sopijapuolen metsästyksenjohtajalle ellei muuta ole sovittu. 

7.7  Sopijapuolten jäsenet voivat toimia avustajina tai vieraina toistensa jahdeissa erilliskutsusta tai 
-sopimuksesta. 

 
8. PÄÄJAHTIVOUTI 

 
8.1  Pääjahtivouti valitaan viimeistään kaatolupa-anomuksen laatimiskokouksessa. Toimikausi on 

kolme vuotta. 
8.2       Pääjahtivoudin tehtäviin kuuluu: 

 
8.2.1 kutsua osapuolet yhteiskokoukseen. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisena seurojen jahtivoudille 

tai seuran ilmoittamalle henkilölle viikkoa ennen kokousta 
8.2.2 hankkia hirviselvitykset, luvan myöntäjän, ja riistanhoitoyhdistyksen  ohjeet ja suositukset 

verotussuunnitelmien mitoittamista varten 
8.2.3 kutsua sopijapuolet koolle laatimaan kaatolupa-anomus ja aikanaan päättämään käytännön 

metsästykseen liittyvistä asioista 
8.2.4 toimia kaatolupien anojana ja kaatolupa-anomuksen allekirjoittajana, sekä  metsästysaikana 

pääjahtivoutina koko toiminta-alueella 
8.2.5 Kerätä sopijapuolilta lupamaksut ja vastata lupamaksujen maksamisesta luvanantajan ohjeiden 

mukaisesti. 
8.2.6 hyväksyy laskut ja rahastonhoitaja varmistaa ne nimikirjoituksellaan 
8.2.7 lunastaa kaatolupa-asiakirjat ja toimittaa ne osapuolille 
8.2.8 kerätä ja toimittaa viranomaisten tarvitsemat asia- ja henkilötiedot sopijapuolten 

metsästysorganisaatiosta ja metsästyksestä 
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8.2.9 pitää kirjaa metsästyksen tuloksesta sopijapuolten antamien kaatoilmoitusten perusteella  
8.2.10 toimittaa keskitetysti yhteistoiminta-alueen hirvieläinten metsästyksen lopputuloksen tiedot niitä 

tarvitseville viranomais- ja tutkijatahoille. 
8.2.11 pitää kirjaa sopijapuolten välisistä erillissopimuksista 
8.2.12 toimia sopijapuolten välisenä yhteyshenkilönä kaikissa yhteistoimintaa koskevissa ja 

edistävissä asioissa 
8.2.13 pitää kirjaa tuloista ja menoista, tarkistuttaa tilit tilintarkastajilla ja esittää ne hyväksyttäväksi 

kokoukselle. Tilikausi on maaliskuun alusta helmikuun loppuun. Tiliasiakirjat on toimitettava 
tarkastajille kolme viikkoa ennen yhteiskokousta.  

8.2.14 toimia kaikilta osin yhdistys ja kirjanpitolain mukaan sekä olla tasapuolisesti ja vilpittömästi 
hyvän yhteishengen luojana                     

 
 
9. VUOKRAUSTOIMINTA, METSÄSTYSALUEET, TIEDOTTAMINEN 
 

9.1 Sopijapuolet pidättäytyvät vuokraamasta metsästysalueita toistensa perinteisiltä alueilta, ellei 
asiasta ole keskinäistä sopimusta tai maanomistajan todisteellista esitystä. 

9.2 Metsästysalueet saatetaan keskinäisin sopimuksin mahdollisimman yhtenäisiksi ja 
metsästyskelpoisiksi sopimalla keskinäisiksi rajoiksi teitä, vesistöjä, sähkölinjoja tai muita 
selviä maastomerkkejä. 

  9.3 Sopijapuolet hoitavat itsenäisesti yhteistoiminnan tiedottamisen maanvuokraajilleen, 
paikkakuntalaisille ja viranomaistahoille. 

  
10. SUURPETOJEN METSÄSTYS 
 

  10.1 Näiden sääntöjen tarkoittamalla yhteistoiminta-alueella sopijapuolet varautuvat mahdolliseen 
suurpetoverotukseen yhteistoiminnallisesti. 

 
11. SEURAAMUKSET SOPIMUSRIKKOMUKSISTA 

 
11.1  Sopijapuoli joka rikkoo näitä sopimusehtoja ja sääntöjä tai jättää niitä noudattamatta, jättäytyy 

ilman erillispäätöstä pois yhteistoiminnasta ja yhteislupa-anomuksesta, ja asia kirjataan 
tiedoksi kaatolupa-anomuksen laatimiskokouksessa. 

 
12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 

 
12.1 Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus toimitetaan jokaisen sopijapuolen 

nimenkirjoittajan allekirjoittamana kaikkien sopijapuolten käyttöön. 
  12.2 Allekirjoittamalla tämän sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimukseen 

sisältyviä sääntöjä. 
  12.3 Jos osakas haluaa irtisanoa sopimuksen, on irtisanominen tehtävä vähintään kuukautta ennen 

lupahakemusten jättämispäivää, jolloin sopimus katkeaa kuluvan lupakauden loputtua. 
  Muut osakkaat jatkavat sopimuksen mukaisesti, jos ei toisin päätetä  
 
 
 
 
SOPIMUSSÄÄNTÖJEN VAKUUDEKSI  Ikaalisissa 23.9. 2005
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1. Aureenlopen Eränkävijät ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
2. Etelä-Ikaalisten Metsästysseura ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
3. Hankarannan Erä ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
4. Juhtimäen Metsästysseura ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
5. Jyllin Metsästysseura ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
6. Jämijärven Metsästysseura ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

7. Jämin Erämiehet ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

8. Kilvakkalan Seudun Metsästäjät ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

9. Kollaan Hirvimiehet ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
10. Kovelahden Erämiehet ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
11.  Kuusijoen Metsästäjät ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
12. Kuusijoen-Tykköön Ms ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

13. Lahdenpohjan Metsästäjät ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
14. Latonevan Seudun Metsästäjät ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

15. Lentokonetehtaan Erämiehet ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

16. Luhalahden Seudun Metsästäjät ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

17. Pukaran Erämiehet ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

18. Riitialan Seudun Erämiehet ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

19. Saukon Seudun Metsästäjät ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

20. Sydänmaan Metsä-Miehet ry 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

21. Teerilammen porukka 
 
 _______________________________ 

nimenkirjoittaja 
 

22. Varpeen Erämiehet ry 
 
___________________________________ 

nimenkirjoittaja 
 
23. Vatulan Metsäveikot ry 
 
___________________________________ 

nimenkirjoittaja 


