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YLEISTÄ
•

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä,

hyviä

metsästystapoja

ja

metsästysseuran

sääntöjä,

sekä

naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
•

Kaadettavaksi
hirvieläinkannan

anottavien

hirvieläinten

vuosituottoon,

lukumäärä

hirvieläintutkimukseen,

sopeutetaan
ja

alueen

luvanmyöntäjän

suosituksiin, sekä maa - ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin.
•

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seurueen jäsenillä on
yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet.

•

Seuran hirvieläinmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain seuran
talvi- tai kesäkokouksessa ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon
ennen metsästykseen ryhtymistä.

•

Peuralupaa jos ei ole käyttänyt 15.1.2023 mennessä, lupa siirtyy takaisin seuralle ja
kaatomaksua ei palauteta.

METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
•

Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa talvikokouksessa valittu
maanvuokrausjaosto.

•

Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on myös
hirviseurueen käytössä.

•

Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvieläinmetsästyksessä ns.
yhteislupaan.

3

KAATOLUVAT
•

Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta.

•

Kaatolupa-asioissa seuran puolesta edustaa neuvottelevat lupa-anomusten
käsittelijän, luvanmyöntäjän ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa seuran
nimenkirjoittaja, sekä talvikokouksen nimeämä metsästyksenjohtaja.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
•

Hirvieläinmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet, jotka
ovat olleet seuran jäsenenä 3 vuotta. Hirvijahtiin mukaan tulevan tulee suorittaa
seurueen tilille, aiemmin hankitun kaluston korvauksena 15 euroa, v 2009. (Vanhan
sovitun käytännön mukaan. Jäsen on tutustunut alueisiin ja seurueen muihin
jäseniin)

•

Seuran hirvieläinseurue muodostetaan seuran yleisen kokouksen jälkeen, kun
hirvijahtisääntö on vahvistettu.

•

Metsästyksenjohtaja kutsuu seurueen perustavaan kokoukseen ja seurue päättää
kuinka hirvieläinjahti suoritetaan, perustuen aiemmissa kohdissa esille tulleisiin
määräyksiin.

•

Hirvieläinjahtiseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla seurueen
perustavassa kokouksessa tai ilmoittamalla siitä metsästyksenjohtajalle
kokouksessa sovittavana aikana.

•

Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla voimassa samana
vuonna suoritettu ammuntakoe tai voimassa oleva ammuntakoe ja osallistuminen
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kivääriammuntakilpailuun.
Kokouksessa määrätyt jahtimaksut seurueen jäsen on velvollinen maksamaan
määrättyyn päivään mennessä.

METSÄSTYKSENJOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
•

Metsästysseura valitsee talvikokouksessaan metsästyksenjohtajan.
Seurue valitsee perustavassa kokouksessa tarpeellisen määrän varajohtajia.
Samalla valitaan tarvittavat toimihenkilöt, sihteeri, rahastonhoitaja.

•

Hirvieläinjahtiseurueen kokoontumisista pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan johdolla.
Seurueen kokouspöytäkirjat ja selvitys seurueen tilistä toimitetaan seuran omaan
kirjanpitoon seuran tilintarkastajien tarkastettavaksi ja arkistoitavaksi seuran arkistoihin.

•

Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan tilastointia, seuran
vuosikertomusta, riistalaskentaa ja sidosryhmien tarpeita, sekä seuran omaa arkistoa
varten.

METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA - KÄYTÄNNÖT
•

Metsästyskauden aloittamisesta, aseiden kohdistamisesta sekä mahdollisista
talkoopäivistä päätetään seurueen perustavassa kokouksessa. Poissa olevat seurueen
jäsenet velvoitetaan hankkimaan ajankohdat tietoonsa metsästyksenjohtajalta.

•

Seurueen jahtipäiviä ovat jahtikauden ns. yleiset jahtipäivät (la – su).
Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja.

•

Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen.
Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattae
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OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
•

Seurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen päätetään seurueen
perustavassa kokouksessa.
Jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyvään oheistoimintaan.

•

Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm.
passipaikkojen huolto, saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, saaliinkäsittelypaikan
puhtaanapito ja hoito, välinehuolto ja yms.

•

Seuraamuksettomia vapaapäiviä sovituista metsästyspäivistä seurueen jäsenellä on
perustamiskokouksen päätöksen mukaisesti 2 kpl metsästyskauden aikana.
Sairaustapauksista ja hätätöiden osalta seurue päättää tapauskohtaisesti, luetaanko
poissaolo näihin päiviin kuuluvaksi.

•

Seurueen jäsenten metsästyksestä poissaolopäiviltä, jotka ylittävät edellisen kohdan
kiintiön, jäsen maksaa seurueen tilille 10 euroa / poissaolopäivä.

AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY
•

Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän
ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliinkäsittelyvaiheisiin.

•

Ellei jahdinjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen
saaliin pistäminen ja suolistaminen.

•

Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla
armonlaukauksella, epähygienialla tai muulla tavalla.

•

6

Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliinkäsittelyyn.

HAAVOITTAMISTILANNE
•

Ampujan tulee aina seurata tarkkaan eläimen käyttäytymistä siihen ammutun
laukauksen jälkeen.

•

Mikäli eläin ei kaadu ampujan näkö – tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee:
1. Ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle.
2. Merkitä tarkoin ja selvästi oma paikka laukaisuhetkellä.
3. Merkitä tarkoin ja selvästi eläimen sijainti laukaisuhetkellä.

•

Metsästyksenjohtajan luvalla ampuja saa seurata haavoitetun eläimen jälkiä, ne
merkiten ja sotkematta. Ammutun eläimen jäljille lähtemisestä on AINA ilmoitettava
naapuri passeille.

•

Jos ammuttua eläintä ei löydetä jäljittämisen jälkeen, kaatolupa on hyllytettynä 2
viikkoa.

KAATAJAMÄÄRITYS
•

Tulkintatilanteissa eläimen kaatajaksi nimetään henkilö, joka todennäköisimmin
ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman omalla ampumasektorillaan.
Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa
osumasta.

•

Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja, kuultuaan kaikkia
tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.

•

Kaatajiksi voidaan nimetä myös useampi henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan
osuuden keskenään.
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SAALIIN JAKO
•

Kaadetun eläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat
metsästysperinteiden mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden
osuudesta sovitaan etukäteen.

•

Kaadetusta eläimestä toimitetaan kunnollinen paisti – tai keittoliha sille
maanomistajalle, jonka omistamalle maalle eläin kaatui.

•

Lihanjako tapahtuu seurueen jäsenten kesken tasaosuuksin.
Metsästysvieraiden osuudesta päätetään ennen jahdin aloittamista.

RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT
•

Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista
metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on
huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.

•

Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen,
metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät
metsästyksenjohtajat yhdessä välittömästi ja vakavammissa tapauksissa siirtävät
tutkinnan ja rangaistuksen määräämisen johtokunnan käsittelyyn, joka käsittelee
tapauksen seuran sääntöjen mukaan.

•

Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava
metsästyksenjohtajien tietoon, joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä
erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.

•

Rikkomuksista seurueen jäsenelle määrättävien seuraamusten tulee olla perusteiltaan
kohtuullisia.

8

KUSTANNUKSET
•

Hirvieläinjahtiseurueen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja
kirjanpitoa.

•

•

Jahtiryhmän kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueessa olevien kesken.
∙

Hirviseurueen kulut mukana olevien kesken.

∙

Peuraseurueen kulut mukana olevien kesken.

Hirvieläinjahtiseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoista.
∙

Lupamaksut

∙

Yhteishankinnat

∙

Muut kulut

YHTEISTOIMINTA
•

Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapuriseurojen kanssa yhteiseen kaatolupaan
(ns. yhteisanomus) päätetään seuran talvikokouksessa.

•

Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen
yhteistoimintasopimus, jonka sisältö saatetaan seurueen jäsenten tietoon.

METSÄSTYSVIERAAT
•

Hirvieläinjahtiseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita.

•

Vieraiden osalta jahtijärjestelyistä huolehtii jahtiseurue.

•

Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttäjistä
päätetään ennen vieraiden metsästyksen aloitusta.

•
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Vierailta mahdollisesta perittävästä maksusta päättää jahtiseurue.

METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
•

Jokainen seurueen jäsen ja jahtivieras on velvollinen perehtymään vuosittain
vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.

•

Tämä metsästyssääntö jaetaan seuran kotisivuilla (www.forssanmetsastysseura.fi)

METSÄSTYSSÄÄNNÖN VUOSITTAINEN VAHVISTUSPÄIVÄ

18/ 8 /2022
Seuran puheenjohtaja:

Seuran sihteeri:

____________________________

________________________________

Tero Kosunen

Samuli Oksanen

Jahtipäällikkö:
____________________________
Petteri Honkanen
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JAHTIMAKSUT
HIRVI JA PEURAMAKSUT 2022-23

HIRVI 40 €
PEURA 45€
HIRVIPEURA 85€

MAKSETAAN OP.n JAHTIRYHMÄN TILILLE
FI73 5025 0220 1489 85
15,09,2022 MENESSÄ.
JA VIESTIKENTÄÄN OMA NIMI JA MIHIN OSALISTUU.

HIRVIELÄIN JAHTISÄÄNNÖT LÖYTYVÄT KOKOUKSEN JÄLKEEN
SEURAN SIVUILTA JA MAHDOLLISESTI MUISTA RYHMISTÄ.

JAHTIPÄÄLLIKKÖ PETTERI HONKANEN 0408376603
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