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1) I:duin !!ä !y:4 n.tsii$"rysna11b lillatiaessa illee airå auisiea,
että liik)risen liiåtarkoitus o! arrkisi;l'ks€n bankkini!€n, .ika !iis-
tan tal)lainen. Reirti .ltiniesilenkl tulee aina säilyttaä kaikissa tilar
t€ise3 la DrListaa, nihln thdistylrsen ja elLriehen Lac]ia Ja n:ryä tove-
ruus v€fvo it tevst.
2) Jäseaen talee aiDa ja ehdottonasii nouilattaa voinasså ol.via l.ke-
ja ja aseiuksia sekä iCdlstlrkrdn yl,:lsten kokouste! liiätijksiit ja ystd,

l) iietsästettä.ssä yhdistyksea aal113 on jäselellä aina ölraE 4\*å€
voiras6a oleva jäsemaksuluitil Eui4en lain veltuiti@ien \piED fisa!
.i, ,täsenen yie!åalla iulee ai@ o1la lain velvottidien lu9ien lisiik-
st v1€!åsverokort:i, jossa on delkltr,rri r.tsästys!ätva 5ek!i jäee@!
au.kirjoituE. !å11ä kortilra vie.as wi todtstaa ole%lsa 6ruan jä-

4) Hwlir tal)oihin kuuluu että letsästysre$kellå käydiä! tewebtlnägsä
saalonistaae. ajon€uvoua ietgådn bentdessii rulisi autoor näktei11e
paika1le klidtiAä selväEtl luettava teksti, josta näkyy ketii slell:i
on Eeteä11ä. Ta€ttessa netsäerryEretklui{ rieralta, laruluu h:Tiir tå-
loilria €sittitä ltsensä Ja todiEtaa o1etue DetEästysybdlstyksen jäseE
eelrä nrMi€ taa la tarkistea vide1n !€drilöl11stTå Ja yhatlstykser Je-
senyys.
5) JokatEen n€tEeEiåvån jäEene! eden EetsäUe liih$A on €mist@dlrt-
ta€ beiEaEtysaluee! xajoisia €ekä siitä ettei Eainttullå a1aee11a sia
1ä hetkeUe o1e lalnoitus- tEl koealuetta.
6) RiietaD @!urne! toisen ko1!a! alosta tal haulrstå o! ai@ kiel-

7) bdistyks€! DetsästysnalUa liilattaeåsa o! aiE alitoiUe, koti+littr
nIl1e tai jollekir mulle aiheutettu våidd.o heti koratta€. (olfar
aih.uttåeaE Eidrgon on koira! ollstaja bett velvolline! lrorru!@aa
8) lldl styks eL Eetsä3tysa1ue eUa or eJtkyn, ansoJeD je lauioler käJ-!-
tö kieU€ity tlns lohtokutud a4tdaa erikoiElwaa, Iuodikoa kityttö
vesili@ Detsästyksessit oD kleUetty.
9) Ul11ään Eetsåstysaetkaua el iaa d![a ltiEtaa eldpäå kuin Birikii
oEassa taloLo-sJ6 rci välirrö@äsli däy!!åä.
10) .Iänlkseb o11€sga 1o!]re6Ea tat kiveb å11a, el Een poigottåqisekgi
saa kt*dibåria leinoja kåyttäa1, vad se o! jätettävä slBe, dikä11
Een ei todetå haavoitiuleen.
11) Lletsåsiysoatkoilla on noailatettava siistq$tit, kaikki jtitteet on
leitettilvä nilu ettd luodöl1ista t4l)itrlstöä .i @uieta, lu1en teko
oE saUittr ainoEtaan naaloristajd 1uval1a ja slltolirktr vain ed-
koista varc%ltuutta nouilatiae!.



12) JiiEeq loka @et.åEiysla1Ltå ljrikku€sEaan }uqlaa rjgtn*i.! €d.koi!
t4, 4luråitoidta @tsegi+ijiä, I\$alonta d€tsäsiy6$q."6å hvsttohlå
lyytdJä tai jotaklr muia .t.1€Ut6uudesta lolkkea%å), I].aoittakoor
stiiä heti yhdistl4rses Il!h.cnjohtaj311e,€rara&eenjohtajalle, Eth_
teedlle tei Euulle johtolnL]@n jäs€nelle.
l.3) Jasen, jotla rie lieean n€trä1le, on ve1va11i!€n ;elyit,iurälin
vle!aa11.en yhdistykEetr eå:juöt, sillii jä.en on aiha vastlussa de_
ralnsa kriytiäytirlgesti. viesan aLliua dista luetaan jås€nen d_
lmatsi la vemittaa jåsenn! ?ii:iåtiiniiör,ii.
14) Jokåiae! jäser yhdi3iytisen natlla let6äsi.ttt-€än o. vetvoUiEe,
wod"n lolrgoa ihoiiteaar jobtokutualle ulMalsa f,ristea näälitr
1aah1 se-r*i Detiiisty.alue,
1t) Råråo1tusalu.j,11a on n!.t6eetyE ehaofiooasti t ieU€tty Ja los
Ee113ista tavataa!, on siitå ir€ii ilaoit€tte€ johtokuuelle.
16) Johtola@n Gityksesdi t1.ise1u trokouks.Ua on otkcus nåairätä
uusie ladroitusalueiia ja valauttaa entlBtd dekä sA:i!ätä keådetta_
vqn liistan kilnttbt Jitsebtä tai aluetta kohtl EetEestyskauiekei
k€rrallaen liisiåkatur ru$@us huoEioor ottaerr
17) Iiiilte EetsAstysgädnibjä on lokaj.seu ehdotto@si1 4oudaietta.E.
rtos Jiiser tcdeta& dtloleer nÄltä sääntöjä-, letsestyslalcie -tel
aserrsl4 weiaan, Nol1itakbot lohtokurba aslasEå rutkinksen Ja 3e
jirlk€€n Elf täkööE aslatr .J;olneer ylelseE ko-";.; ;;;;:;-;-
v:k-t. wlaiBe.Lrä kokorlfEi[f;pb oik{s niiärdr" r6!earsLa6, JcDa e_
roitteakkir jits€!, Jollofir aElagta deårista ååntgtA iulee kakEl_
kohaEoEd (2/3) oUå eroiti@iser l)uolesta. Jos yleh€r tokoue trai
soo e@1tidi6en olevs Uika sul laDgaiEnrs jäsene11e, atin Bå
hi arta jäBetr€l1e ylel.er kokouk6en våxoinrksen. Rikko@kEe! uusi,
linen ön raskautta€ Belkka. Jos yleireD kokoug toteaa siåssa o1e_
van Jotakh e!äEe1vnä, siiltäköör asid lårkotttkimksla '@ter lob
toloh,,l1er nisitselvlt/kset trankitruaan antakoon Johtokurra astar
E€uaavaår yleis4en kokoukeee!. Jtrserelle on aina iboitettaE, nl:
loin hånen astanEa on esille yleiEeesä kokouks€ssa, ni!&å jälkeen
jäs€nen poissaolo ei e€te asian käsittelyä, Jos jäsen dkkoo net-
€åsiy6lakia Estaan, johtokuoalla on oikeus efoit-taa de6eE itsaE
ylelse! kokouk€eh litåtöstä.

lriieä betsästy8sitgmttt o! h}ryliksytty itöodn trii !,y:, yletse*
6ä kokoukBeBsa elokrur 27 !e1vänå t9Z2 koloulsef g t2 kohitalla.


