Ahlaisten Metsästysseura RY:N
HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSSÄÄNNÖT
METSÄSTYSALUE
Seuran metsästysalueiden vuokrauksesta vastaa johtokunta mutta seuran nimiin voi vuokrata alueita kuka
tahansa seuran jäsen. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa vuokrasopimusluetteloa ja kartastoa,
joka on hirviryhmien käytössä.
YHTEISLUPA JA YHTEISTOIMINTA
Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvenmetsästyksen yhteislupaan. Johtokunnan
nimeämät edustajat toimivat seuran edustajina yhteislupaneuvotteluissa ja yhteislupasopimuksessa.
Yhteislupasopimuksen sisältö saatetaan metsästysseuran hirviryhmien tietoon.
PYYNTILUPIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT
Alue- ja pyyntilupahakemusten tekemisestä ja niihin liittyvistä mahdollisista lisäselvityksistä,
metsästyksenjohtajailmoituksesta, metsästyksen tuloksen ilmoittamisesta, maksujen hoitamisesta sekä
muista tarpeellisista metsästykseen liittyvistä asiakirjoista vastaavat seuran puheenjohtaja, sihteeri ja
metsästyksenjohtajat.
OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Seuran hirvenmetsästykseen voivat osallistua kaikki ne seuran varsinaiset jäsenet, ja peurajahtiin myös
vuosijäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet sovittuun päivämäärään mennessä, täyttävät
ampumaharjoitusvelvoitteet ja ovat suorittaneet sekä jäsen- ja mahdollisesti toimintamaksun sekä
hirvieläinjahtimaksun.
Jahtiin tulee ilmoittautua viimeistään 20.8. johtokunnan nimeämälle henkilölle. Myöhästyneestä
ilmoittautumisesta seuraa sakkomaksu jonka suuruudesta päättää vuosittain johtokunta.
Seuran hirvieläinjahtikokouksessa päätetään, miten muut kuin ilmoittautuneet voivat osallistua hirven
metsästykseen (vierasjahdit). Hirvieläinjahtikokouksen jälkeisiä ilmoittautumisia ei enää huomioida.
Metsästykseen ampujana osallistuvan on kohdistettava jahdissa käytettävät aseet ja harjoiteltava
ammuntaa ampumaradalla vähintään kaksi kertaa ennen metsästyksen alkua.
RYHMIEN MUODOSTAMINEN
Seuran hirvieläinjahtikokous muodostaa seuralle tarvittavat jahtiryhmät ja niiden aluejaon. Metsästyksen
johtajat sopivat keskenään jahdin aikaisesta alueiden käytöstä.
METSÄSTYKSENJOHTAJAT
Seura valitsee hirvieläinjahtikokouksessaan metsästyksenjohtajan ja kullekin ryhmälle oman johtajan.
Lisäksi valitaan kullekin ryhmälle tarpeellinen määrä varajohtajia. Ryhmän johtajan poissa ollessa hän
nimeää sille päivälle varajohtajista johtajan. Jos ryhmillä on yhteisjahteja, seuran metsästyksen johtaja
toimii metsästyksen johtajana ja hänen poissa ollessaan hänen nimeämänsä henkilö. Kunkin erikseen
metsästävän ryhmän metsästyksenjohtaja antaa ennen metsästyksen alkua suullisesti ja kirjallisesti
turvallisuusohjeet kaikille metsästykseen osallistuville ja ottaa heiltä kirjallisen kuittauksen siitä että
ohjeet on saatu ja ymmärretty ja kaikki luvat ja maksut suoritettu.
OSALLISTUMISMAKSUT
Seuran hirvieläinjahtikokouksessa päätetään osallistumismaksusta ja maksun suorittamisesta. Maksut on
suoritettava ennen jahtiin osallistumista, ja viimeistään 30.9. Maksun suorittaminen antaa oikeuden
osallistua jahteihin. Metsästäjän saaman lihaosuuden suuruus määräytyy jahdin velvoitteiden
täyttymisestä.

HIRVIKOKOUS JA METSÄSTYSJÄRJESTELYISTÄ TIEDOTTAMINEN
Seuran johtokunta päättää seuran hirvieläinjahtikokouksen pitämisestä. Kokouksessa sovitaan tarkemmin
metsästysjärjestelyistä tulevana metsästyskautena. Hirvi-/peurajahtiin aikovien läsnäolo tai edustus on
välttämätön. Metsäkauriiden metsästyksestä päätetään seuran kesäkokouksessa.
Metsästysjärjestelyistä tiedotetaan myös seuran kotisivuilla.
OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
Hirviryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin;
saaliin noutoon ja käsittelyyn, välinehuoltoon, saaliin käsittelypaikan puhtaana pitoon ja hoitoon sekä
maanomistajille tarkoitetun lihan käsittelyyn ja jakamiseen. Ryhmillä on myös oikeus periä ryhmän
jäseniltä tasapuolisesti jahtiin ja oheistoimintoihin liittyviä kustannuksia.
MÄÄRÄYKSET AMPUJILLE
·
metsästys aloitetaan jokaisena metsästyspäivänä käskynjaolla, jota ennen metsästystä ei saa aloittaa
(koskee myös koiranohjaajia)
·
jokaisella metsästäjällä on velvollisuus pitää huolta siitä, että ase ja patruunat ovat säädösten
mukaisia, ase on kohdistettu ja ampumataitoa on pidetty yllä harjoittelemalla.
·
metsästäjä vastaa itse siitä, että metsästyskortti, aseenkantolupa ja ampumakoetodistus ovat
voimassa ja mukana metsästettäessä
·
metsästyksessä ei saa olla päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena
·
ase kuljetetaan ajoneuvoissa lataamattomana suojuksessa.
·
ase ei saa koskaan osoittaa ihmistä kohti (esim. aseen ottaminen peräkontista, hirven ruhon
vetäminen ase selässä, nuotiolle tulo jne.)
MÄÄRÄYKSET PASSIMIEHILLE
·
passipaikalle tultuasi varmista missä läheiset passimiehet ovat ja ota yhteys heihin ja varmista, että
myös kaverisi tietää sinun sijaintisi
·
varmista jokaisella paikalla turvallinen ampumasektori.
·
passiin asettumisen jälkeen älä liiku passipaikalta tai vaihda paikkaa ilman metsästyksen johtajan
lupaa.
·
jos joudut lähtemään passipaikalta tai tulet kesken metsästystapahtuman, ilmoita siitä aina
metsästyksen johtajalle
·
laita patruuna piippuun vasta passipaikalla ja ota pois piipusta heti kun metsästystapahtuma on ohi
ja viimeistään ennen passipaikalta lähtemistä.
·
kun olet ampumassa hirveä tai muuta metsästyksen johtajan sallimaa riistaa
- varmista, ettei eläin ole kielletyllä ampumasektorilla
- varmista, ettei taustalla ole muita ihmisiä tai omaisuutta
- epävarmassa tilanteessa jätä aina ampumatta
- pyri ampumaan eläimeen vain yksi hyvin tähdätty laukaus
·
laukauksen jälkeen havainnoi tarkasti, miten eläin käyttäytyy
·
jos huomaat, ettet ole ampunut kuolettavaa laukausta, katso voitko ampua turvallisesti toista kertaa
·
kun ampumatilanne on ohi, varmista ase välittömästi
·
passissa pysytään metsästyksenjohtajan antamien määräysten mukaisesti. Passimiehen on kuitenkin
pyrittävä ottamaan kiinni alueelta poistuvaa koiraa ellei koiranohjaaja anna muita ohjeita. Koiran
kytkemistä varten tulee pyrkiä siihen että mukana on aina narua.
.
Passitettavan alueen sisäpuolella ei jahdin aikana saa siirtyä autolla ilman metsästyksenjohtajan
lupaa. Pääsääntöisesti passitettavan alueen sisäpuolella ei siirrytä autolla jahdin aikana.
.
Luvaton poistuminen passipaikalta kesken jahdin rangaistaan siten, että ko. henkilö toimii kahtena
seuraavana metsästyspäivänään aseettomana.

MÄÄRÄYKSET KOIRANOHJAAJALLE
·
koiranohjaajan on tiedettävä, missä passimiehet ovat passissa
·
haukulle menemisestä ja ampumisesta on sovittava metsästyksenjohtajan kanssa
·
koiranohjaajan on ilmoitettava, milloin hän on saapumassa metsästyslohkolta passimiesten luokse
·
hirven ampumisessa on noudatettava samoja määräyksiä, joita passimiehille on annettu hirven
ampumisesta
.
myös koiranohjaajan siirtymiseen autolla tulee saada metsästyksen johtajan lupa. Vain siinä
tapauksessa kun koira siirtyy passitettavan alueen ulkopuolelle, ja se halutaan saada kiinni tai estää
vahingot, erillistä lupaa ei tarvita. Pääsääntöisesti passitettavan alueen sisäpuolella ei siirrytä autolla
jahdin aikana.
.
Luvaton siirtyminen autolla kesken jahdin rangaistaan siten, että ko. henkilö toimii kahtena
seuraavana metsästyspäivänään aseettomana.

HAAVOITTAMISTILANNE
Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen jälkeen. Mikäli
hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla
tilanteesta metsästyksenjohtajalle. Sen jälkeen tulee esim. kuitunauhaa käyttäen merkitä tarkoin ja selvästi
oma paikka ja hirven sijainti laukaisuhetkellä. Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja
saa seurata haavoitetun hirven jälkiä niiden vieressä enintään 100 metriä. Ammutun hirven jäljille
lähtemisestä on aina ilmoitettava naapuripasseille. Jälkiä on varottava sotkemasta. Maastoon merkitään
myös kohta, johon jäljittäminen päättyi.
KAATAJAMÄÄRITYS
Hirven tai muun metsästyksen johtajan salliman riistaeläimen kaatajaksi nimetään henkilö, joka on
todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Jos on epäselvää, kuka kaatoi
eläimen, kaatajan nimeämisestä päättää metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja
muita todistajia.
SAALIIN KÄSITTELY
Jokainen ryhmän jäsen on velvollinen hankkimaan riittävän valmiuden ja osaamisen saaliin käsittelyyn.
Kaikki ryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan saaliin käsittelyyn. Saalista tai sen arvoa ei tule
vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella, huonolla hygienialla tai muulla
tavalla.
SAALIIN JAKO
Saaliin jakamisessa tulee noudattaa tasapuolisuutta mikä perustuu metsästäjien omaan aktiivisuuteen.
Osallistumalla riittävällä aktiivisuudella metsästykseen ja sen oheistoimintoihin, on oikeutettu täyteen
lihaosuuteen. Aktiivisuuden pienentyessä myös lihaosuutta vähennetään. Tasapuolisuuden toteutumisesta
osallistuvien kesken vastaa metsästyksen johtaja yhdessä varajohtajien kanssa.
KOIRIEN KOULUTUS
Hirvenmetsästyskauden alettua on hirvikoirien koulutus seuran alueilla kiellettyä torstaisin ja perjantaisin.

LIIKKUMINEN MAASTOSSA JA YKSITYISTEILLÄ
Pelloilla ajaminen on sallittua vain maanomistajan luvalla.
Yksityisteitä käytetään maltillisesti ja maanomistajien toiveita kunnioittaen. Ajoneuvot parkkeerataan
jahdeissa niin etteivät ne estä liikkumista teillä tai ajourilla.
RADIOPUHELIMIEN KÄYTTÖ
Hirvenmetsästykseen osallistuvalla tulee olla ryhmän yhteydenpitoa varten radiopuhelin. Radiopuhelimen
käyttämisestä ohjeistaa metsästyksen johtaja.
HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖJEN TUNTEMUS JA NOUDATTAMINEN
Jokainen hirven metsästykseen osallistuva on velvollinen perehtymään näihin sääntöihin, jotka pidetään
nähtävinä seuran metsästysmajalla sekä kotisivuilla. Jokainen hirviryhmän jäsen on velvollinen
noudattamaan niitä kaikilta osin paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa metsästyksenjohtaja joutuu erityisistä
syistä antamaan toisenlaisia ohjeita metsästyksen käytännön järjestelyihin.
Metsästyksen johtajalla on oikeus kieltää metsästykseen osallistuminen henkilöltä joka ei noudata
annettuja määräyksiä.
Nämä hirvenmetsästyssäännöt on vahvistettu Ahlaisten Metsästysseura ry:n kesäkokouksessa 7.8.2016 ja
tulevat voimaan toistaiseksi voimassaolevina 25.9.2016 alkaen.

