KIUKAISTEN METSÄSTÄJÄT RY.
METSÄSTYSSÄÄNTÖ
1.

YLEISTÄ

1.1.
Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen
kanssa tehtyjä sopimuksia.
1.2.
Ampujana seuran alueilla tapahtuvaan hirvieläin- ja pienriistajahteihin osallistuvan
metsästäjän on noudatettava seuran antamia ohjeita ja määräyksiä kaadettavien eläinten
laadusta. Mikäli ampumatilanteessa on hankala määritellä kaadettavaksi sopiva eläin, laukaus
tulee jättää ampumatta.
1.3.
Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikannan
vuosituottoon, hirvitutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja
tieliikenteen vahinkomääriin.
1.4.
Pienriistan osalta käytetään vastaavia periaatteita, eli mahdolliset saaliskiintiöt
sopeutetaan alueen riistakannan vuosituottoon ja eri lajien vallitsevaan kantaan, huomioiden
valtakunnalliset ja alueelliset pyyntikiintiöt ja rajoitukset.
1.5.
Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seurueen jäsenillä on
yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.
1.6.
Seuran metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain kesäkokouksessa
ja saatetaan kaikkien seuran jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä.
1.7.
Jouluaatto ja joulupäivä eivät ole metsästyspäiviä.

2.

METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA

2.1.
Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen
valtuuttamat seuran jäsenet.
2.2.
Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on seuran jäsenten
käytössä.
2.3.
Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvenmetsästyksen ns.
yhteislupaan.

3.

KAATOLUVAT

3.1.
Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta tai sen erikseen
valtuuttamat jäsenet, hirvijaosto tai hirviseurueen johto.
3.2.
Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan
myöntäjän ja mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seuran nimenkirjoittajat tai
vuosikokouksen tai johtokunnan tehtävään nimeämät jäsenet tai seurueen
metsästyksenjohtaja.

4.

OSALLISTUMISOIKEUS HIRVIELÄINMETSÄSTYKSEEN JA

SEURUEEN MUODOSTAMINEN
Hirvieläinmetsästykseen oikeutettuja ovat;
4.1.
Peuranmetsästys: sellaiset seuran jäsenet jotka ovat kuuluneet seuraan vähintään
kaksi vuotta jäsenenä (koejäsenyysvuodet hyväksytään). Ensi kertaa peuranmetsästykseen
osallistuvan jäsenen tulee tehdä kirjallinen anomus johtokunnalle. Peuranmetsästykseen
hyväksytty jäsen on velvoitettu maksamaan liittymismaksu, jonka suuruus vahvistetaan
vuosittain seuran talvikokouksessa.
4.2.
Hirvenmetsästys: kaksi vuotta peuranmetsästyksessä olleet hirviseurueeseen
ilmoittautuneet jäsenet. Ilman lihaosuutta hirvijahtiin voivat osallistua ampujana myös vuoden
peuranmetsästyksessä olleet liittymismaksun (lahtivajamaksu) suorittaneet seuran jäsenet.
4.3.
Hirvieläinmetsästykseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla seuran
kesäkokouksessa ellei seuran säännöissä muuta todeta.
4.4.
Hirvieläinmetsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla voimassa oleva
ampumakoe ja metsästyskortti sekä määritetyt hirvieläinmaksut suoritettuna ennen
hirvieläinmetsästyskauden alkamista.
4.5.
Hirvieläinmetsästykseen osallistuvan on osallistuttava riistaeläinten talviruokintaan.
4.6.
Suosituksena pidetään, että seuran jäsenen tulee harjoittaa ampumataitoaan ja
turvallista aseenkäsittelytaitoa. Harjoittelu tulee osoittaa suorittamalla hyväksytty
ampumasuoritus seuran talvikokouksen määrittelemissä ja hyväksytyissä valvotuissa
ammunnoissa. Ampumasuoritus ammutaan erikseen nimettyinä päivinä. Ampumasuoritteessa
ammutaan 75 metrin matkalta 3 laukausta seisovaan maaliin sekä 3 laukausta liikkuvaan
maaliin. Metsästäjän tulee suorittaa hyväksyttynä suoritteena ”vanha valtakunnallinen
hirvikoe” poikkeuksena vanhan kokeen aikarajoite.

5.

METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU HENKILÖSTÖ

5.1.
Seura valitsee vuosittain talvikokouksessa metsästyksenjohtajan hirvi- ja
peurametsästykseen.
5.2.
Talvikokouksessa valittu metsästyksenjohtaja määrittelee ryhmänjohtajat
hirvenmetsästysryhmiin (neljä ryhmää). Ryhmänjohtajien toimintakausi tulee olla 1-3 vuotta
kerrallaan, ryhmänjohtajien toimintakausi määritellään hirviseurueen kokouksessa.
5.3.
Hirvieläinmetsästysseurueen kokoontuessa, kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja
pöytäkirjaan merkitään kokouksissa tehdyt päätökset.
5.4.
Hirvieläinmetsästyskauden tapahtumista, havainnoista ja metsästyspäivistä tulee
pitää kirjaa. Kirjanpidon tarkoituksena on tilastointi, seuran vuosikertomuksen rakentaminen,
riistan laskenta, sidosryhmien tarpeet sekä seuran oma arkistointi. Kirjanpidon suorittajan
määrittelee metsästyksenjohtaja.

6.

HIRVENMETSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA

METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT
6.1.
Metsästyskauden aloittamisesta päätetään hirviseurueen perustavassa kokouksessa.
6.2.
Ns. yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet
(lauantai-sunnuntai). Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää hirviseurue.
6.3.
Hirvenmetsästyspäivä alkaa metsästyksenjohtajan määrittelemänä ajankohtana ja
päättyy metsästyksenjohtajan päätöksellä. Käytettäessä metsästyksessä koiria, metsästys
päättyy kunnes metsästyksessä käytetyt koirat on kytketty ja metsästyksenjohtaja päättää
metsästyspäivän.
6.4.
Hirvenmetsästyksen tapahtuessa ns. miesajona, ajohenkilöinä toimivat jokaiset
ryhmät vuorollansa. Metsästyksenjohtaja tai metsästyksenjohtajan määrittelemä henkilö pitää
ryhmien miesajosta vuorolistaa, jotta miesajona tapahtuva metsästys jakautuisi tasapuolisesti.
6.5.
Hirviseurueen ryhmänjohtajien tehtävinä on asettaa ryhmänsä metsästyksenjohtajan
ohjeiden mukaisesti passipaikoille, johtaa ryhmänsä miesajon ryhmänsä vuorolla sekä opastaa
ryhmänsä uusia jäseniä hirviseurueen metsästyskäytäntöihin sekä opastaa turvalliseen aseen
käsittelyyn passipaikoilla.
6.6.
Ryhmäjohtajat vastaavat ryhmien saaliin jatkokäsittelyyn viennistä ja noudosta
tasaisesti ryhmien kesken.

7.

PEURANMETSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA

METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT
7.1.
Metsästyskauden aloittamisesta päätetään peuraseurueen perustavassa
kokouksessa.
7.2.
Peuranmetsästys tapahtuu vahtimalla tai seuruejahtina
7.3.
Seuruejahtina peuranmetsästyspäivä alkaa metsästyksenjohtajan määrittelemänä
ajankohtana ja päättyy metsästyksenjohtajan päätöksellä. Käytettäessä metsästyksessä koiria,
metsästyspäivä päättyy kunnes metsästyksessä käytetyt koirat ovat kytketty ja
metsästyksenjohtaja päättää metsästyspäivän.
7.4.
Ampujan saadessa saalista, saalis tulee ilmoittaa metsästyksenjohtajalle sekä kirjata
tiedot omariistaan.

8.

OSALLISTUMISVELVOLLISUUS HIRVENMETSÄSTYKSEEN

8.1.
Hirviseurueen jäsenellä on velvollisuus osallistua metsästykseen ns. yleisinä
metsästyspäivinä pl. lihattomalla osuudella osallistuvat. Seurueen jäsenet ovat velvollisia
osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.
8.2.
Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliin
käsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja lahtivajan puhtaanapito ja
hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen.

8.3.
Osallistumisvelvollisuus hirvenpyyntiin on kaikilla, mutta metsästäjä voi kauden
aikana olla kolme päivää (yleiset metsästyspäivät) poissa menettämättä lihaosuutta.
Osallistumisvelvoitteen laiminlyönti johtaa lihaosuuden vähentämiseen. Lihaosuuden
vähennys suoritetaan ns. sakkomaksuina.
8.4.
Kohdassa 8.3. sovitussa osallistumisvelvoitteen laiminlyönnissä noudatetaan
sakkomaksua seuraavasti: jokaiselta ylimenevältä metsästyspäivältä metsästäjä maksaa sakkoa
20 euroa/metsästyspäivä)
8.5.
Sakkomaksut tulee tilittää hirviseurueen tilille hirvenmetsästyksen päätyttyä.
8.6.
Mahdollisesta poissaolosta on pyrittävä ilmoittamaan metsästyksenjohtajalle ennen
pyyntipäivän alkua.
8.7.
Metsästäjän sairastuessa tai hänen ollessa työtehtävissä, hänen tulee tarvittaessa
pystyä luotettavalla tavalla todentamaan poissaolo. Sairauden taikka työssäolon takia
poissaolo ei kuluta luvallisia poissaolopäiviä.
8.8.
Metsästyksenjohtaja tai hänen määrittelemänsä ryhmänjohtaja/t pitää kirjaa
poissaoloista, poissaolot kirjataan poissaolotauluun lahtivajalle
8.9.
Jos kaatoluvan maksaneelle hirviseurueen jäsenelle tulee este osallistua ennen
metsästyskauden alkua koko kautena metsästykseen, palautetaan kaatolupamaksu.

9.

HAAVOITTAMISTILANNE

9.1.
Ampujan tulee aina seurata tarkkaan eläimen käyttäytymistä siihen ammutun
laukauksen jälkeen.
9.2.
Hirvieläinmetsästyksen tapahtuessa seuruejahtina, ampujan tulee ilmoittaa
ennakolta sovitulla tavalla metsästyksenjohtajalle, mikäli eläin ei kaadu ampujan näkö- tai
kuuloetäisyydelle. Ampuja tulee merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä
sekä merkitä tarkoin ja selvästi hirvieläimen sijainti ampumishetkellä.
9.3.
Hirvieläinmetsästyksen tapahtuessa seuruejahtina, ampuja saa seurata haavoitetun
hirvieläimen jälkiä, mikäli metsästyksenjohtaja on antanut luvan. Jälkiä saa seurata enintään
150 metriä, eikä niitä saa sotkea. Ampujan tulee merkitä jäljet ja jäljelle menosta on aina
ilmoitettava naapuripassille.

10.

KAATAJA/AMPUJAMÄÄRITYS

10.1.
Tulkintatilanteissa luotiaseella kaatajaksi nimetään henkilö, joka on
todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisen tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan
laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta.
10.2.
Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan
kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.
10.3.
Tulkintatilanteissa kaatajaksi on nimettävä useampikin henkilö, jotka jakavat
kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään.
10.4.
Pienriistalla ja kauriilla saaliin ampujaksi määritellään se, joka on ampunut eläimeen
haulipatruunalla viimeisimmän tarpeellisen laukauksen.

11.

SAALIIN JAKO

11.1.
Kaadetun sorkkaeläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet
kuuluvat metsästysperinteiden mukaisesti kaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden
osuudesta sovitaan etukäteen.
11.2.
Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paisti- ja/tai keittotarpeet
maanomistajille. Tämä ns. kiitospala voidaan myös korvata muulla seuran perinteiden
mukaisella tavalla.
11.3.
Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken tasaosuuksin, jotka
jakotilanteessa arvotaan. Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan
metsästyksen aloittamista.
11.4.
Seurueen mahdollisten yhteisjahtien (peura ja kauris) saaliinjakoon ovat oikeutettuja
vain ne jäsenet, jotka ovat edellä mainittuihin jahteihin osallistuneet. Mikäli yhteisjahdissa
saaliin kaataneen ampujan kiintiö on täynnä, saaliin lihaosuuden saa ensisijaisesti sellainen
yhteisjahtiin osallistunut metsästäjä, jolla on kaadetun eläimen lupa vielä kuluvalta
jahtikaudelta käyttämättä (jos useita, saalis arvotaan). Muut saaliin osat kuten nahka, pää
mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden mukaisesti
saaliin kaatajalle

12.

RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT

12.1.
Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista
metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia
myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.
12.2.
Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai
metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomiset tullaan käsittelemään välittömästi
metsästyksenjohtajien kesken.
12.3.
Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava
metsästyksenjohtajien tietoon, joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä
erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.
12.4.
Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja
ja kohtuullisia.

13.

PEIJAISET

Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran toimintamahdollisuuksista.
Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan seuran/seurueen ja maanomistajien sekä muiden
sidosryhmien välistä yhteistoimintaa.
13.1.
Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat
mahdollisuuksiensa mukaan kaikki seurueen jäsenet.
13.2.
Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran johtokunnan,
metsästyksenjohtajiston ja hirviseurueen kanssa.

14.

HIRVIELÄINMETSÄSTYKSEN KUSTANNUKSET

Hirvieläinmetsästyksen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja kirjanpitoa.
14.1.
Hirvieläinmetsästyksen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen jako-osuuksilla
olevien jäsenten kesken
14.2.
Hirvieläinmetsästyksen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä:
• lupamaksut
• yhteishankinnat
• peijaiskulut
• pelkkien hirvimaiden vuokrakulut
• muut kulut
14.3.
Mahdolliset seurueen tuotot vähennetään kulujen yhteismäärästä ennen jakoosuuksien laskemista
14.4.
Metsästysseura voi tukea erillispäätöksin hirviseuruetta esim. peijaiskulujen
kattamisessa osana maanomistajille ja muille paikkakuntalaisille suuntautuvaa
suhdetoimintaa

15.

YHTEISLUPATOIMINTA

15.1.
Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapurianojien kanssa yhteiseen kaatolupaan
(ns. yhteisanomus) päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa.
15.2.
Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen
yhteistoimintasopimus, jonka sisältö saatetaan seurueen jäsenten tietoon.

16.

PIENRIISTA

16.1.
Jokainen metsästäjä on velvollinen ilmoittamaan saalismäärän johtokunnalle
vuosikokoukseen mennessä erillisellä kaavakkeella.
16.2.
Kauriskaadoista ilmoitetaan seuran kaurisyhdyshenkilölle.
16.3.
Kiintiöt, rajoitukset ja metsästysajat päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

17.

METSÄSTYSVIERAAT

17.1.
Hirvieläinseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita ampujana tai ajohenkilöinä.
Päätöksen vieraiden ottamisesta ja kutsumisesta tekee hirvieläinseurue.
17.2.
Hirvieläinmetsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee
hirvieläinseurue.
17.3.
Vieraiden isännyydestä sekä metsästyssääntöihin perehdyttäjistä päätetään ennen
vieraan metsästyksen alkamista.
17.4.
Vierailta perittävistä maksuista päättää hirvieläinseurue, kutsuvierailta ei peritä
vierasmaksua.
17.5.
Pienriistan vierasmaksut suoritetaan ennen jahtiin ryhtymistä seuran
jäsenmaksutilille. Summa määritellään talvikokouksessa vuosittain.

17.6.
Kun metsästyksessä on mukana seuraan kuulumaton henkilö, on seuran jäsenen
oltava mukana jahdissa isäntänä.

18.

PÄIHTEET

18.1.
Alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen estää
osallistumisen metsästykseen.
18.2.
Jos hirviseurueen jäsen tavataan päihtyneenä metsästyksen ollessa käynnissä,
hän menettää seuraavan lihaosuutensa hirviseurueelle, jolla on oikeus myydä osuus rahat käytetään hirviseurueen hyväksi.

