HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT
1.

Yhdistyksen hirvenmetsästyksen järjestämisestä vastaa Hirvieläinjaosto.

2.

Hirvieläinjaostoon kuuluu jokaisen hirvieläintenpyyntiporukan johtaja.
Johtajan poissa ollessa johtajan allekirjoittamalla valtakirjalla nimetty.
Jaosto nimeää puheenjohtajansa. Puheenjohtajan poissa ollessa jaostonkokous valitsee
kokoukselle puheenjohtajan.

3.

Hirvieläinjaosto kokoontuu tarvittaessa.
Jaoston on kokoonnuttava jos _5_ jaoston jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

4.

Hirvieläinjaosto päättää haettavien hirvieläinten pyyntilupien määrästä.

5

Yhdistyksessä voi olla yhtä aikaa korkeintaan kuusitoista hirvenpyyntiporukkaa.

6.

Jokaisen lihaosuuden saajan on oltava yhdistyksen jäsen, jolla on suoritettuna virallinen
ampumakoe. Niinä vuosina, jolloin virallinen ampumakoe on voimassa, mutta ei ammuttu,
pitää suorittaa yhdistyksen oma ampumakoe. Koe on suoritettava ennen kaatolupien
jakokokousta.

7.

Hirvieläinjaosto nimeää jokaiseen hirvenpyyntiporukkaan metsästyksenjohtajan ja varajohtajat.

8.

Hirvijahtiin pyrkivän on ensisijaisesti itse haettava hirvenpyyntiporukkaan. Niille, jotka eivät
löydä itse hirvenpyyntiporukkaa, hirvieläinjaosto etsii pyyntiporukan.

9.

Hirviporukkaan liittyvältä porukka voi periä sisääntulomaksuna saman summan, jonka itse ovat
todistettavasti maksaneet.

10. Hirvenpyyntiporukat vastaavat tekemistään ampumalavoista ja riistapelloista.
11. Hirvenpyyntiporukka toimittaa hirvenlihaa maanomistajalle, jonka maalle hirvi kaatuu, ellei
maanomistaja ole yhdistyksen hirviporukassa tai maanomistajan kanssa ei ole muuta sovittu.
12. Hirvenpyyntiporukoiden rajoista sopii hirvieläinjaosto. Porukat metsästävät omalla alueellaan,
mutta voivat keskenään sopia yhteistyöstä. Haavoittuneen hirven perään mentäessä ilmoitetaan
asiasta heti kyseisen alueen metsästyksenjohtajalle.

13. Porukan alue vapautuu muiden käyttöön välittömästi porukan kaadettua omat hirvensä. Ilmoitus
tästä tehdään hirvieläinjaoston puheenjohtajalle heti. Vapautuneelle alueelle menemisestä on
ilmoitettava hirvieläinjaoston puheenjohtajalle, joka valvoo ettei alueella metsästä yhtä aikaa eri
porukoita toisistaan tietämättä.
14, Jos vapautuneella alueella on useamman porukan jäseniä jahdissa, toimii jahdin johtajana
alueen metsästyksenjohtaja tai varajohtaja.
15. Jokainen lihaosuuden saaja on oikeutettu yhtä suureen lihaosuuteen, jahtiin osallistumiskerroista
riippumatta.
16. Hirvieläinjaosto päättää hirvipeijaisten järjestämisestä ja järjestämisvuorosta.
17. Hirvieläinjaosto päättää mahdollisesta hirvieläinten yhteislupahakemuksista ja
maanvaihtosopimuksista.
18. Yhdistyksen alueelta toiselle seuralle kaadettavista hirvistä päättää hirvieläinjaosto.
19. Yhdistyksen mahdollisista hirvieläinten vierasjahdeista päättää hirvieläinjaosto.
20.Toiselle seuralle yhteisluvassa olevia hirviä voivat ampua vain yhdistyksen jäsenet yhdistyksen
alueelta sen jälkeen, kun yhdistyksen omat luvat ovat käytetty.
21.Hirvenpyynnissä esiin tulevat erimielisyydet ja laiminlyönnit niiltä osin, kun ne kuuluvat
yhdistyksen päätösvaltaan, käsittelee hirvieläinjaosto.
22. Hirvieläinjaosto tekee johtokunnalle esityksen kirjallisen varoituksen antamisesta pyyntisääntöjen toistuvasta rikkomisesta. Jos jäsen varoituksen jälkeen rikkoo edelleen sääntöjä, voi
hirvieläinjaosto esittää johtokunnalle jäsenen erottamista yhdistyksestä.
23. Yhdistyksen hirvijahtiin osallistuvan on noudatettava hyviä metsästystapoja ja edistettävä
maanomistajille ja muille ulkopuolisille metsästyksestä annettavaa myönteistä kuvaa.

