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     ANSIOMERKKISÄÄNNÖT 

 
Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry – Finlands Jägarförbunds Nylands Distrikt rf 
ohjesääntö piirin ansiomerkkien ja –viirien myöntämiseksi sekä kunniapuheenjohtajaksi ja 
kunniajäseniksi kutsumisesta 
 
PRONSSINEN FASAANI ANSIOMERKKI 

 
Piirin pronssisen fasaani ansiomerkin myöntämisestä päättää piirihallitus tai piirin jäsen-
seuran hallitus. Pronssisen fasaanimerkki myönnetään kiitoksena ja huomionosoitukse-
na metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tehdystä työstä tai toimenpiteestä ja seuran tai 
piirin toiminnan tukemisesta. Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä jokainen piirin 
jäsenorganisaatioon kuuluva henkilö. 
 
 
 

 
HOPEINEN FASAANI ANSIOMERKKI  

 
Piirin hopeisen fasaani ansiomerkin myöntämisestä päättää piirihallitus. Merkki myönne-
tään henkilölle, joka on toiminut yli kymmenen vuotta ansiokkaasti metsästyksen ja riis-
tanhoidon hyväksi tai osallistunut aktiivisesti jäsenseuran taikka piirin työhön. Esityksen 
merkin myöntämisestä voi tehdä piirin jäsenseuran hallitus tai piirin hallituksen jäsen.  
 
 
 
 

 
KULTAINEN FASAANI ANSIOMERKKI 
 

Piirin kultaisen fasaani ansiomerkin myöntämisestä päättää piirihallitus. Merkki myönne-
tään henkilölle, joka on tehnyt maakunnallisesti merkittävää työtä metsästyksen ja riistan-
hoidon hyväksi tai on osallistunut pitkäaikaisesti ja aktiivisesti jäsenseuran tai piirin järjes-
tötyöhön. Merkkiä ei voida myöntää ennen kuin on kulunut viisi vuotta siitä, kun asian-
omainen on saanut piirin hopeisen fasaani ansiomerkin tai liiton hopeisen ansiomerkin. 
Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä jäsenseuran hallitus tai piirin hallituksen jäsen.  
 
 

 
KULTAINEN FASAANI ANSIOMERKKI LAAKERINLEHVÄSEPPELEEN KERA 
 

Piirin kultaisen fasaani ansiomerkin laakerilehväseppeleen kera myöntää piirihallitus 
yksimielisellä päätöksellä. Merkki myönnetään maakunnallisesti merkittävästä työstä 
Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin tai maamme metsästysolojen hyväksi. Esi-
tyksen merkin myöntämisestä voi tehdä jäsenseuran hallitus, piirin hallituksen jäsen tai 
piirihallitus. Merkin saajalle tulee olla aiemmin myönnetty piirin kultainen fasaani ansio-
merkki tai liiton kultainen ansiomerkki.  
 



PIIRIN FASAANIVIIRI 
 

Piirin fasaaniviirin myöntämisestä päättää piirihallitus.  Fasaaniviiri myönnetään jäsenseural-
le, yhteisölle tai henkilölle, joka on tehnyt vuosia merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton 
Uudenmaan piirin tai maamme metsästysolojen hyväksi. Esityksen fasaaniviirin myöntämi-
sestä voi tehdä jäsenseuran hallitus, piirihallitus tai piirihallituksen jäsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIIRIN METSOVIIRI 
 

Piirin metsoviirin myöntämisestä päättää piirihallitus.  Metsoviiri myönnetään jäsenseuralle, 
yhteisölle tai henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä yli 30 vuotta Suomen Metsästäjä-
liiton Uudenmaan piirin tai maamme metsästysolojen hyväksi. Esityksen metsoviirin myön-
tämisestä voi tehdä jäsenseuran hallitus, piirihallitus tai piirihallituksen jäsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSEN  
(Suomen Metsästäjäliitto Uudenmaan piiri ry. Finlands Jägarförbunds Nylands distrikt r.f. sääntöjen  8 § mukaan.) 
 
Henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt piirin tarkoitusperien toteuttamista, voidaan piirin kokouksen 
päätöksellä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. 
 
 
 
YLEISMÄÄRÄYKSIÄ 
 
Piirin toimistossa pidetään luetteloa myönnetyistä huomionosoituksista.  
 
Tämän ohjesäännön on vahvistanut piirihallitus 18.9.2012   
 
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO  UUDENMAAN PIIRI RY. 
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