
Siuloivan Kiertäjät ry 

 
Toiminta- ja talkoopistevelvoitteet  23.9.2016 alkaen 
Pisteytys on hyväksytty seuran kokouksessa16.5.2015, muutettu seuran talvikokouksessa 13.2.2016 
sekä muutettu seuran ylimääräisessä kokouksessa 23.9.2016.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Yleistä 
 
Tätä pisteytysjärjestelmää sovelletaan seuran jäseniin, jotka ottavat osaa hirvenmetsästykseen. 
Jokaisella hirvenmetsästykseen osallistuvalla tulee olla ennen hirvenmetsästyksen alkua koossa 
vähintään neljä (4) tavallista toimintapistettä sekä kaksitoista, 12 seuran tukikohdan (Vierelä) tal-
kootyön toimintapistettä.  
Jokaisen hirvestykseen haluavan on ilmoitettava siitä johtokunnalle tai sihteerille kunkin vuoden 
tammikuun 15. päivään mennessä. Samassa yhteydessä on ilmoitettava hirvikokeen suorituspäivä. 
 
Pisteet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää muille seuran jäsenille. Hirvestäjän puoliso- tai 
avopuoliso ja lapset voivat osallistua toimintapisteiden kartuttamiseen osallistumalla talkoisiin. 
Näin kertyneet talkoopisteet luetaan ko. talouteen kuuluvan hirvestäjän hyväksi. Mikäli joku halu-
aa pitää vapaaehtoisen välivuoden hirvenmetsästyksestä, käyttämättömät pisteet siirtyvät hänelle 
seuraavan jahtikauden hyväksi. 
 
 
B. Pisteen arvot 
 
1. Yhden (1) pisteen arvoisiksi lasketaan seuraavat osallistumiset: 

- osallistuminen seuran talvi-, kesä- tai hirvikokoukseen. Yhden pisteen saamiseksi seuran ko-
kouksista edellyttää osallistumista vähintään kahteen (2) eri kokoukseen. 

- osallistuminen vähintään kahteen johtokunnan kokoukseen 
- osallistuminen Sallan riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukseen, koulutustilaisuuteen tai pa-

laveriin 
- toimimalla oman metsästysseuran hirviseurueen johtajana 
- osallistuminen Sallan riistanhoitoyhdistyksen järjestämän hirvikokeen suorittamisen valvon-

taan (ns. ammuntakokeen vastaanottaminen, edellyttää koulutusta, maksimi 5 henkilöä / 
seura) 

- osallistuminen seuran tavanomaisiin (siivous, pihatyöt, puidenteko, hirvitornin teko jne) 
talkoisiin (ei koske Vierelän korjausta) 

- osallistuminen seuran nimeämänä edustajana tai toimitsijana eri tapahtumiin (kuten hirvi-
hölkkä- ja hirvenhiihto- tai metsästyskoirien haukkukilpailut) 

- tekemällä riistanhoitotyötä; nuolukiven vienti metsään  
- riistapellon teko ja hoitaminen 
- osallistuminen riistakolmiolaskentaan 
- loukkaantuneen hirvi- tai petoeläimen jäljittäminen ja lopettaminen 
- pienpetoeläimen, kuten ketun, näädän, supikoiran tai minkin pyytäminen (1 piste / kaadet-

tu petoeläin) 
 
 
2. Kahden (2) tai useamman pisteen arvoinen talkootyö: 
 

- vähintään 2 tunnin ajan traktori- tai muulla työkoneella tehty talkootyö seuran hyväksi. Vä-
hintään 5 tunnin ajan traktori- tai muulla työkoneella samana päivänä tehdystä talkootyöstä 
seuran hyväksi saa neljä (4) toimintapistettä.  

- riistanlaskenta ja riistakolmion laskenta moottorikelkalla.  
- osallistuminen Vierelän korjaushankkeen talkoisiin; 2 pistettä /vähintään 5 h talkootyötä 

samana päivänä.  Vierelän korjaushankkeen talkoopisteet kertyvät seuraavasti: yhden päi-
vän talkootyöstä saa kokoon 2 toimintapistettä, kahden päivän talkootyöstä 4 toimintapis-



tettä, 4 päivän talkootyöstä 8 toimintapistettä, 6 päivän talkootyöstä 12 toimintapistettä. 
Vierelän korjaushankkeen talkootyön pisteissä huomioidaan lisäksi kohdassa B.2 mainitut 
talkootyöt työkoneella. 

- Vierelän talkootyön lisäksi saa 2 pistettä kahdesta (2) seuralle Vierelän korjaushankkeeseen 
lahjoitetusta tukkirungosta. Neljästä (4) tukkirungosta saa neljä (4) toimintapistettä jne. 
Mikäli tukkien luovuttajana on perikunta tai tila, josta on useampi kuin yksi henkilö hirvi-
ryhmässä, pyytäjät voivat jakaa pisteet, jolloin kaksi tai useampi pyytäjä saa pisteitä luovu-
tettujen tukkirunkojen määrän perusteella. 

 
C. Pisteiden kirjaaminen 
 
Johtokunta huolehtii toimintapisteiden kirjaamisesta luotettavalla tavalla tai valitsee kirjaamisteh-
tävään jonkun muun toimihenkilön tai toimihenkilöt. Johtokunta tekee pisteistä yhteenvedon syk-
syllä ennen hirvipalaveria. Jokaisella on oikeus tarkistaa omat toimintapisteet etukäteen ennen 
hirvipalaveria.  
 
 
D. Pisteiden keruuaika 
 
Pisteet on kerättävä syyskuusta seuraavan vuoden syyskuuhun, eli hirvipalaverien välisenä aikana 
siten, että hirvipalaveri katkaisee pisteiden keruuajankohdan.  
 
Syyskuun 2015 ja syyskuun 2016 välisen ajan, ja siitä eteenpäin, toimintapistevelvoitteet ovat ta-
vallisen toiminnan ja talkootöiden osalta 4 pistettä ja seuran tukikohdan talkootyöstä 12 pistettä, 
kuten aikaisemmin on kohdassa A määritelty. Vierelän korjaushankkeen ajan tavallisesta talkoo-
työstä voidaan korvata rahalla kaikki eli 4 pistettä sekä Vierelän tukikohdan talkootyöstä voidaan 
rahalla korvata kaikki eli 12 pistettä. 
 
 
E. Pisteen arvo 
 
Yhden pisteen arvo on kaksikymmentä (20) euroa.  
 
 
F. Maksun suoritus 
 
Toimintapisteiden maksu on maksettava seuran tilille ennen hirvipalaveria tai käteisellä viimeis-
tään hirvipalaverissa. Ellei kaikkia toimintapisteitä ole kerätty tai maksua suoriteta viimeistään 
hirvipalaveriin mennessä, henkilö jää automaattisesti pois hirviseurueesta. Tässä tapauksessa kerä-
tyt toimintapisteet siirtyvät ko. henkilön osalta seuraavan vuoden hirvikokoukseen tai enintään 
kahden (2) vuoden päästä pidettävään hirvikokoukseen.  
 
 
G. Pistejärjestelmän päivittäminen 
 
Tämä pistejärjestelmän päivittämisestä ja muuttamisesta päätetään vuosittain seuran kesäkokouk-
sessa tai johtokunnan esityksestä seuran talvi- tai ylimääräisessä kokouksessa. Mikäli tähän asiakir-
jaan ei tehdä päivitystä tai muutoksia seuran kokouksessa, noudatetaan viimeiseksi hyväksyttyä 
pisteytysjärjestelmää. Pistejärjestelmä päivitetään joka tapauksessa silloin, kun Vierelän korjaus-
hanke on saatu päätökseen. 
 


