
Jäsenanomus 

____________________________________________________________________:lle 
(Metsästysseuran nimi) 

Kunnioittaen pyydän tulla otetuksi huomioon seuranne valitessa uusia jäseniä. Mikäli 
jäsenanomukseni hyväksytään, sitoudun noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, hyviä 
metsästys- ja metsästäjätapoja sekä osallistumaan riistanhoitotyöhön ym. seuran toimintaan. Kerron 
jäsenhakemukseeni liittyen itsestäni seuraavat tiedot: 

Sukunimi Etunimet 

Arvo tai ammatti 

Osoite 

_____________________________ _____________________________________ 
Puhelin              Sähköpostiosoite 

Metsästyskortti:   On____    Vuodesta:_______________ 

Ei ____ 

Ampumakoe voimassa: On__   Mihin asti:_____________ 

Ei  ___ 

Mitä metsästystä pääasiassa 
harjoitan:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Omistatko maata seuran alueella tai seuran alueeseen välittömästi liittyen:  Kyllä___      En___ 

Jos, niin missä ja kuinka 
paljon:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



Aiempi toiminta metsästysseuroissa 
 
Seura    Tehtävä  Aika 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Muuta (esim. suositukset, koirakoetuomaripätevyys, metsästysammuntaharrastus ym.): 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Päiväys……………………/………………                Allekirjoitus___________________________ 
 
 
 
Seuran hallituksen/johtokunnan kanta tai päätös 
jäsenanomuksesta:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Metsästysseuran yleisen kokouksen ___/________ päätös asiasta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________          
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