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Metsästäjäliiton ansiomerkkisäännöt 

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry:n ohjesääntö kunniapuheenjohtajaksi ja 

kunniajäseniksi kutsumisesta sekä ansiomerkkien ja ansiokirjan myöntämisestä 

Kunniapuheenjohtaja 

Suomen Metsästäjäliiton kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka liiton puheenjohtajana tai 

varapuheenjohtajana toimien on tehnyt huomattavan merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton ja 

maamme metsästysolojen hyväksi. Kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää liittohallituksen 

yksimielisestä esityksestä liittokokous. Liitolla voi kerrallaan olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. 

Kunniajäsen 

Suomen Metsästäjäliiton kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka liittohallituksen jäsenenä tai 

muutoin on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme 

metsästysolojen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuttavan on oltava iältään vähintään 60-vuotias. Päätöksen 

kunniajäseneksi kutsumisesta tekee liittohallituksen yksimielisestä esityksestä liittokokous. 

Kultainen ansiomerkki laakerinlehväseppeleen kera 

Liiton kultaisen ansiomerkin laakerilehväseppeleen kera myöntää liittohallitus yksimielisellä päätöksellä. 

Merkki myönnetään valtakunnallisesti merkittävästä työstä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme 

metsästysolojen hyväksi. Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liiton jonkin piirin hallitus, liiton 

julkaisu- ja kulttuuritoimikunta tai liittohallituksen jäsen. Ennen merkin myöntämistä hankitaan julkaisu- 

ja kulttuuritoimikunnan lausunto. Merkin saajalle tulee olla aiemmin myönnetty Suomen Metsästäjäliiton 

kultainen ansiomerkki. Kultainen ansiomerkki laakerinlehväseppeleen kera voi olla korkeintaan 

kahdellakymmenellä (20) elossa olevalla henkilöllä. 

Kultainen ansiomerkki 

Liiton kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää liittohallitus. Merkki myönnetään henkilölle, joka on 

tehnyt valtakunnallisesti merkittävää työtä metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai on osallistunut pitkä-

aikaisesti ja aktiivisesti Metsästäjäliiton järjestötyöhön. Ilman erityisen painavaa syytä merkkiä ei voida 

myöntää ennen kuin on kulunut viisi vuotta siitä, kun asianomainen on saanut liiton hopeisen 

ansiomerkin. Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liittohallitus, liiton jonkin piirin hallitus, 

liittohallituksen jäsen tai liiton julkaisu- ja kulttuuritoimikunta, jonka lausunto hankitaan ennen merkin 

myöntämistä. 

Hopeinen ansiomerkki 

Liiton hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättävät ensisijaisesti Liiton piirihallitukset. Merkin 

myöntämisestä saajalle, jonka ansiot eivät suoranaisesti kuulu minkään piirin toimintaan, päättää 

liittohallitus. Merkki myönnetään henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti metsästyksen ja riistanhoidon 

hyväksi tai osallistunut aktiivisesti Metsästäjäliiton, sen piirien taikka jäsenseurojen työhön. Esityksen 

merkin myöntämisestä voi tehdä Metsästäjäliiton jäsenseuran hallitus, piirihallituksen jäsen, liittohallitus, 

liittohallituksen jäsen tai Metsästäjäliiton julkaisu- ja kulttuuritoimikunta. 

Ansioviiri 

Liiton ansioviirin myöntämisestä päättää liittohallitus. Ansioviiri myönnetään yhteisölle tai henkilölle, 

joka on tehnyt merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton tai maamme metsästysolojen hyväksi. 



Esityksen ansioviirin myöntämisestä voi tehdä Metsästäjäliiton piirihallitus, liittohallitus, liittohallituksen 

jäsen tai julkaisu- ja kulttuuritoimikunta. 

Ansiokirja 

Metsästäjäliiton ansiokirjan myöntämisestä päättää liittohallitus, piirihallitus tai Metsästäjäliiton 

jäsenseuran hallitus. Ansiokirja myönnetään kiitoksena ja huomionosoituksena metsästyksen ja 

riistanhoidon hyväksi tehdystä toimenpiteestä tai työstä ja liiton toiminnan tukemisesta. Esityksen 

ansiokirjan myöntämisestä voi tehdä jokainen Metsästäjäliiton jäsenorganisaatioon kuuluva henkilö. 

Ansiokirjan allekirjoittavat myöntäneen yhteisön hallituksen edustajat. 

Yleismääräyksiä 

Tämän ohjesäännön tarkoittamasta järjestökäsittelystä ei anneta tietoa muille kuin asianomaisiin 

järjestöelimiin kuuluville henkilöille, jotka pitävät tiedot luottamuksellisilla. Liiton toimistossa pidetään 

luetteloa kunniapuheenjohtajiksi ja kunniajäseniksi kutsutuista, kultaisen ansiomerkin laakerinlehvien 

kera saaneista ja kultaisen ansiomerkin saaneista. Piiri pitää luetteloa myöntämistään 

huomionosoituksista. Tämän ohjesäännön on vahvistanut liittokokous (15.12.1990). Mahdollisista 

muutoksista ohjesääntöön päättää liittokokous liittohallituksen esityksestä. 

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. 

  



 ANSIOMERKKIESITYS 
 
 

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO - 

FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y.  kultaisesta / hopeisesta ansiomerkistä 
 
Ehdokkaan täydellinen nimi _________________________________________________________________ 

Arvo tai ammatti ja synt.aika ________________________________________________________________ 

Kotipaikka _______________________________________________________________________________ 

Osoite: _________________________________________________________________________________ 

 
Perustelut: 
Metsästysseuratoiminta ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Toiminta Suomen Metsästäjäliiton (SML) piiriportaassa 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Toiminta SML:n liittohallituksessa, liittokokousedustajana tai SML:n toimikunnassa 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Erityisiä ansioita metsästyksen, riistanhoidon, riistantutkimuksen, kenneltyön, luonnonsuojelun tms. hyväksi 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ jatkuu kääntöpuolella  

 

Aikaisemmat metsästys- ja kennelalan ansiomerkit _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________    ____ / ____ 20___ 

________________________________________________ 

 
Ansiomerkin esittäjä (seura) psta: _____________________________________________________________ 
 

Suomen Metsästäjäliiton _______________ Piiri ry:n hallitus on kokouksessaan ____ / ____ 20____ myöntänyt tämän 

esitetyn hopeisen ansiomerkin. 

Suomen Metsästäjäliiton ________________ Piiri ry:n hallitus on kokouksessaan ____ / ____ 20____ päättänyt puoltaa tätä 

esitystä kultaisen ansiomerkin myöntämiseksi. 

_________________________________________  ______________________________________________ 

                       Puheenjohtaja    Toiminnanjohtaja 

  



 

Metsästäjäliiton riistanhoidon 

ansiomerkkisäännöt 

1. Riistanhoidon edistämiseksi ja riistanhoitoharrastuksen levittämiseksi Suomen Metsästäjäliitto on 

perustanut riistanhoidon ansiomerkin, jota on kolme luokkaa: pronssinen, hopeinen ja kultainen. 

 

Merkin myöntää metsästysseuran hallituksen tai piirihallituksen jäsenen kirjallisen esityksen 

perusteella harkintansa mukaan ao. piirin hallitus noudattaen säännöissä määrättyjä perusteita. 

 

Pronssinen ja hopeinen merkki voidaan myöntää riippumatta järjestön jäsenyydestä, kultainen 

merkki voidaan myöntää vain Suomen Metsästäjäliiton jäsenelle.Suomen Metsästäjäliiton hallitus 

vahvistaa määräajoin riistanhoitotehtävistä annettavat pistearvot, jotka käyvät ilmi voimassa 

olevasta riistanhoitokortista. 

2. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti riistanhoidon 

hyväksi vähintään viiden (5) vuoden ajan tai ansainnut riistanhoitotehtävissä yhden tai useamman 

vuoden aikana yhteensä vähintään 2 000 pistettä.  

 

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti riistanhoidon 

hyväksi vähintään kymmenen (10) vuoden ajan tai ansainnut vastaavalla tavalla vähintään 4 000 

pistettä.  

 

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti riistanhoidon 

hyväksi vähintään viidentoista (15) vuoden ajan tai ansainnut vastaavalla tavalla vähintään 6 000 

pistettä.  

 

Merkin myöntäminen ei ole riippuvainen siitä, onko asianomaiselle aikaisemmin myönnetty 

merkin muita luokkia. 

3. Pistearvot hyväksytään täysimääräisinä henkilölle, joka on tehnyt riistanhoitotyöt ilman erillistä 

korvausta. Henkilölle joka on kustantanut toisen tekemän riistanhoitotyön, lasketaan hyväksi 

puolet korvauksen alaisesta riistanhoitotyöstä kertyneistä pisteistä. 

4. Henkilölle, jolle merkki on myönnetty, annetaan merkin lisäksi siihen kuuluva kunniakirja. 

5. Suomen Metsästäjäliiton hallituksella on oikeus näiden sääntöjen muuttamiseen. 

6. Ansiomerkin hinnan vahvistaa Suomen Metsästäjäliiton liittohallitus. 

7. Merkin kustantaa sen anoja. 

8. Luetteloa myönnetyistä merkeistä pitää merkin antanut piiri. 

(Liittohallitus on hyväksynyt säännöt 27.5.2011) 

 



Riistanhoitopisteet 

Suomen Metsästäjäliitto ry 

Riistanhoitokortti 

A. ELINYMPÄRISTÖN HOITO 

1. Riistapellon teko, hoito ja sadonkorjuu tunti/10 pistettä 

2. Riistalintujen pesien merkkaus ja suojaus tunti/10 pistettä 

3. Vesilintujen elinympäristöjen parantaminen tunti/10 pistettä 

4. Riistalinnun pesäpöntön, muun keinopesän hankinta, tunti/10 pistettä sijoittaminen ja huolto 

5. Ruokinta- tai lepolautan teko, sijoittaminen ja huolto tunti/10 pistettä 

6. Pajukon yms. vesominen ja kerppujen teko tunti/10 pistettä 

7. Muut elinympäristön hoitoon liittyvät riistanhoitotyöt tunti/10 pistettä 

B. RIISTANRUOKINTA 

1. Ruokintalaitteen valmistus, sijoittaminen ja huolto tunti/10 pistettä 

2. Hirvieläinten ruokintapaikan huolto yli talven tunti/10 pistettä 

3. Kanalintujen, peltoriistalintujen, jänisten ja vesilintujen tunti/10 pistettä ruokintapaikan huolto 

4. Nuolukiven / suolaämpärin sijoittaminen ja huolto tunti/10 pistettä 

5. Muut riistan ruokintaan kuuluvat työt tunti/10 pistettä 

C. PIENPETOJEN JA VAHINKOELÄINTEN PYYNTI 

1. Kettu 30 pistettä 

2. Supikoira 20 pistettä 

3. Minkki 20 pistettä 

4. Näätä 10 pistettä 

5. Mäyrä 10 pistettä 

6. Varis tai harakka ja muut vahinkoeläimet 5 pistettä 

7. Harmaa- tai merilokki 5 pistettä 

8. Loukun, keinoluolan, haaskan valmistus ja huolto tunti/10 pistettä 

9. Muut vahinkoeläintien pyyntiin liittyvät työt tunti/10 pistettä 

D. RIISTAKANTOJEN SEURANTA 

1. Osallistuminen riistalaskentaan tunti/10 pistettä 

2. Riistaeläimiä koskevan kokeilu- ja tutkimustoiminnan avustaminen tunti/10 pistettä 

3. Riista- tai muun eläinnäytteen lähettäminen tutkittavaksi 5 pist/kerta 

4. Suurpetohavaintojen teko tunti/10 pistettä 

  



 

E. METSÄSTYKSEN VARTIOINTI 

1. Osallistuminen järjestettyyn metsästyksen valvontaan tunti/10 pistettä 

2. Irtokoiran kiinniottaminen rauhoitusaikana 10 pist/kerta 

F. MUU TOIMINTA 

1. Osallistuminen riistanhoidon suunnittelu-, koulutus- ja neuvontatil. tunti/10 pistettä 

2. Osallistuminen riistavahinkojen torjuntaan ja hirvieläinkolareiden tunti/10 pistettä 

ennaltaehkäisevään työhön 

3. Riistanhoitotarvikkeiden, -laitteiden luovutus ja traktorin, auton yms lasketaan koneiden käyttö rh-

työhön. Korvaus lasketaan: rahallinen arvo/pisteen hinta 

4. Riistanhoitoa edistävä yhdistys- ja toimikuntatyö tunti/10 pistettä 

Laskentaohje: 1 työtunti antaa 10 pistettä ja 1 piste on 0,5 euroa 

 

  



RI ISTANHOIDON ANSIOM ERKKIESITYS 
 

 kultaisen 

 hopeisen  ansiomerkin myöntämiseksi 

 pronssisen  

 

 

Ehdokas 

Nimi: ______________________________________________________________ 

Synt.aika:  ________________________________________________________________________ 

Lähiosoite: ________________________________________________________________________ 

Postinro ja – toimipaikka: 

________________________________________________________________________ 

 

Merkin myöntämisen perusteet: 

Ehdokkaan saavuttamat riistanhoitopisteet ________________________. 

Ehdokas on kerännyt saavuttamansa pisteet ______________________ vuodessa. 

 

Hyväksyttävät ansiopisteet perustuvat (rasti ruutuun): 

 

 1. riistanhoitopisteistä pidettyihin tiedostoihin, joiden tiedot ansiomerkkiä      

                  esittävä seura/henkilö allekirjoituksellaan vakuuttaa oikeiksi.  

 2. muuhun tähän anomukseen liitettyyn todistettavissa olevaan  

    selvitykseen. 

 

 Aikaisemmat riistanhoidon ansiomerkit: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Muita erityisiä ansioita riistanhoidon, riistantutkimuksen, luonnonsuojelun tms. hyväksi:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Esittäjä 

Ansiomerkin esittäjä (esim. seura) 

______________________________________________________________________ 

Paikka ja aika: ______________________________________________________________________ 

Allekirjoitus: ______________________________________________________________________ 

 

 

Piirin merkintöjä 

Suomen Metsästäjäliiton ____________________________________ piirin hallitus on 

kokouksessaan ____/____200__ myöntänyt tämän esitetyn ___________________________ 

riistanhoidon harrastusmerkin. 
 

  



 

 


