KAUKOPÄÄN METSÄMIEHET ry
Satakielenkuja 3
55120 IMATRA

ESITTELY
06.02.2020

KMM ry:n JÄSENYYTTÄ HAKEVALLE
Kaukopään Metsämiehet ry on perustettu 1949, jäseniä n.180.
Metsästysmaa-alueet sijaitsevat Ruokolahden kunnan alueella:
Pienriista

n. 8389 ha

Hirvi

n. 2557 ha

Metsästysoikeus yhdistyksen alueille on sidottu toimintapisteisiin, jotka kertyvät riistanhoidosta ja seuratoiminnasta erillisen taulukon mukaan. Pisteitten määrän/hinnan vahvistaa kesäkokous vuosittain (2019:
50 pistettä; 2 € /piste.)
Ylimpänä elimenä yhdistyksessä toimii hallitus, joka johtaa ja valvoo toimintaa toimintasuunnitelman ja
sääntöjen puitteissa. Hallituksen puheenjohtaja 2020 toimii Jukka Laukkanen.

Yhdistyksessä toimii seuraavat jaostot:
RIISTANHOITOJAOSTO Vastaa kaikesta riistanhoitoon liittyvästä toiminnasta yhdistyksessä.
KENNELJAOSTO Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta.
KILPAILUJAOSTO Opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja
urheiluammunnan harjoittelusuoritus- ja kilpailutilaisuuksia.
SUURRIISTAJAOSTO Hoitaa kaikki metsästyslain ja -asetuksen määräämät asiat, sekä käytännön järjestelyt hirvi- ja suurpetojahtia varten.
JUKA-JÄRVIJAOSTO Vastaa kaikesta kalastukseen ja metsästysmajaan liittyvästä yhdistyksessä. Sekä
metsästysmajan toiminnasta.
NAISJAOSTO Auttaa käytännön järjestelyissä antaen naisnäkökulmaa seuratoimintaan. Naisjaostossa
voi toimia myös seuran jäsenen puoliso vaikka ei olisi seuran jäsen.

Metsästysalueilla sijaitsevat taukopaikat Leppuukiven kota ja Kemppilän laavu.
Yhdistys on Suomen Metsästäjäliiton jäsen ja kaikki jäsenet saavat Jahtilehden. Samoin jäsenyys oikeuttaa kilpailemaan SML:n ampumakilpailuissa. Yhdistys on myös Suomen Kennelliiton jäsen.
Yhdistys maksaa Virmutjoen ampumaradan käyttömaksun vuosittain, jonka perusteella jäsenillä on käyttöoikeus rataan.

JÄSENEKSI PÄÄSY
Yhdistyksen sääntöjen 4§
Yhdistyksen jäseniksi tai koejäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa tai metsästystä harrastavat
henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla
jäseniksi hyväksytään.
Hakemus päästä yhdistyksen jäseneksi tai koejäseniksi on tehtävä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle
ja jätettävä puheenjohtajalle tai sihteerille.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen kokouksen on
päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai
hylkäämisestä.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen
sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun
mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun jäsenellä paitsi, että koejäsenen metsästämisestä ainoastaan jäsenen valvonnassa ja hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettuja jäsenmaksusta ja vuosittain kesäkokouksessa päätettävistä toimintapisteistä, jotka oikeuttavat metsästämään yhdistyksen metsästysalueilla.
Eläkkeelle siirtynyt jäsen vapautuu jäsenmaksusta sinä vuonna, jona hän täyttää 70 vuotta.
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät

Yhdistyksen vuosikokous pidetään yleensä helmikuun alkupäivinä. Jäsenhakemusnon jätettävä hyvissä
ajoin ennen vuosikokousta.
Tarvittaessa kesäkokous (heinä-, elokuu) voi myös hyväksyä uudet jäsenet. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Liittymismaksu v.2020 on 500,- € ja jäsenmaksu 70,- €.

puheenjohtaja:

sihteeri:

Jukka Laukkanen
Vierulankatu 13
53400 LAPPEENRANTA

Markku Viljakainen
Satakielenkuja 3
55120 IMATRA

0400 443 388
jukka.laukkanen2@gmail.com

040 753 4767
hirvenkatselija@gmail.com

Kaukopään Metsämiehet ry.
HAKEMUS SAAPUNUT ______________
KAUKOPÄÄN METSÄMIEHET ry:n HALLITUS
Anon kohteliaimmin pääsyä yhdistyksenne jäseneksi. Toimiessani yhdistyksen jäsenenä lupaan noudattaa
yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä sekä hyviä erämiestapoja.
NIMI ____________________________________________________________________
SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA _________________________________________________
OSOITE _________________________________________________________________
ARVO TAI AMMATTI _______________________________________________________
TYÖPAIKKA , TYÖSUHDE_____________________________________________________
PUHELIN _____________________ @-mail _____________________
ONKO ANOJA SUORITTANUT
KOIRIEN ARVOSTELU TAI KOETUOMARIKURSSEJA: ____________________________________________________
AMMUNTATUOMARIKURSSEJA:________________________________________________________
KUULUUKO ANOJA JOHONKIN MUUHUN METSÄSTYSSEURAAN: ________________________________________
ONKO RIISTANHOITOMAKSU SUORITETTU, MIKÄ RHY, METS. NRO:______________________________________
MUUTA HUOMIOITAVAA

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________ lla/ssa _______ kuun ____ päivä 202___
HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

____________________________

SUOSITTELEMME
____________________________

____________________________

Hakemuksen kaikki kohdat on syytä täyttää, myös suosittelijat. Toimitetaan yhdistyksen yhdistyksen hallituksen jäsenelle tai sihteerille toimitettavaksi hallituksen käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys:________________________ Yleisen kokouksen päätös:_______________________
pvm ja allekirj.
pvm ja allekirj.
Koejäseneksi
Varsinaiseksi jäseneksi
Ei jäseneksi

Koejäseneksi
Varsinaiseksi jäseneksi
Ei jäseneksi

