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METSÄSTYSSEURA KONTION HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
YLEISTÄ
Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassaolevaa
lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja, seuran sekä hirvi- ja peurakokousten tekemiä
sääntöjä ja päätöksiä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
Hirvieläinten kaadoissa noudatetaan Suomen Riistakeskuksen Etelä-Hämeen
aluetoimiston asianomaisen pyyntiluvan ehtoja ja suosituksia.
Metsästyksessä noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta eli seuran jäsenillä on yhtäläiset
oikeudet ja velvollisuudet.
METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
Metsästysmaiden vuokrausta johtaa seuran puheenjohtaja, apunaan seuran johtokunta ja
jäsenistö parhaan maanvuokraajien tuntemuksen mukaisesti.
Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa karttatasoa omariista -sovelluksella, joka
on myös hirvieläinten metsästykseen osallistuvien käytössä.
Metsästysalueiden vuokrasopimukset viedään reviiri- sovellukseen, jossa varmistetaan
niiden ajan tasalla pysyminen ja päivittyminen.
KAATOLUVAT
Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta yhdessä jahtipäällikön
kanssa.
Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän
(Riistakeskuksen aluetoimisto tai Jokiläänin RHY:n yhteisluvan hakijan), luvanmyöntäjän
(Riistakeskus) ja yhteistyökumppaneiden kanssa seuran nimenkirjoittajat tai jahtipäällikkö.
OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEIDEN MUODOSTAMINEN
Hirvieläinten metsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet
seuran jäsenet. Alle 15 vuotiaat voivat osallistua metsästykseen, mikäli heillä on
välittömässä läheisyydessä valvoja sekä metsästykseen oikeuttavat luvat.
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Hirvieläinten metsästykseen ilmoittaudutaan kesäkokouksessa / syksyn hirvi- ja
peurakokouksessa, missä osallistujat ilmoittautuvat henkilökohtaisesti. Tai
henkilökohtaisesti jahtipäällikölle ENNEN hirvi- peurakokousta, mikäli eivät saavu
kokoukseen.
Osallistujat sitoutuvat hirvieläinten metsästykseen maksamalla yleisen/hirvi- ja
peurakokouksen päättämät osallistumismaksut suoraan seuran tilille viimeistään
kuukauden sisällä kokouksesta. (luvat, lahtivajan siivouksen välineet, hygieniaan tarvittava
materiaali, yms.). Maksamattomat luvat siirtyvät eräpäivän jälkeen automaattisesti
maanomistajien määrään.
Hirven- tai peuran metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna voimassa
oleva ampumakoe, aseen hallussapitolupa, voimassa oleva metsästyskortti ja voimassa
oleva metsästysseuran jäsenmaksu. Lisäksi peurojen kyttäysjahtiin osallistujat ilmoittavat
parinsa sekä kyttäyspaikan. Kyseiset asiat tulee esittää jahtipäällikölle ennen
metsästyksen aloittamista (syyskuu), kuitenkin viimeistään 25.9.2021.

METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
Metsästysseura Kontion jahtipäällikkö valitaan seuran talvikokouksessa. Jahtipäällikkö
vastaa ja ohjeistaa tarvittaessa yhteisluvan mukaisten kiintiöiden toteutumisesta.
Hirvenmetsästyksen varajohtajat, ryhmänjohtajat sekä tarvittavat muut toimihenkilöt
nimetään syksyn hirvi- ja peurakokouksessa. Varajohtajiksi valitut voivat toimia myös
metsästyksen johtajina tarvittaessa.
Hirvi- ja peurakokouksista ja tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja.
Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan Oma riista palvelussa:
https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/. Ennen metsästyskautta hirvi- ja
peuraryhmiin osallistuvat kirjataan oma riista -sovellukseen.
Hirvenmetsästyksen tapahtumien kirjaamisesta vastaa metsästyksen johtaja päivittäin.
Hirvijahdin päättymisen jälkeen tulee jokaisen ilmoittaa havainnot erityisesti hirvistä
omariista –sovelluksessa, koska kootuista havainnoista Riistakeskus ja
Luonnonvarakeskus laativat kiintiöennusteet seuraavalle vuodelle.
Peurojen kaatoilmoituksista vastaa aina kaataja Oma riista palvelussa. Lisäksi kyseiset
kaadot on ilmoitettava jahtipäällikölle viipymättä (1 tunti).
METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNTÖ
Hirvieläinten metsästyskauden aloittamisessa noudatetaan kyseisen vuoden
metsästysasetusta sekä Riistakeskuksen päätöksiä ja kiintiöitä. Syksyn hirvi- ja
peurakokous tekee aloittamisesta yllämainituin ehdoin päätöksen.
Hirvenmetsästyksen yhteisiä metsästyspäiviä ovat pääsääntöisesti hirvenmetsästyskauden viikonloput (la – su). Jahdeista ilmoitetaan w-upp–sovelluksella tai kotisivuilla..
Peurojen yhteisistä ajojahdeista päättää jahtipäällikkö. Näihin jahteihin kutsutaan kaikki
peurajahtiin osallistujat. Jahtipäivät ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja viestillä noin viikkoa
aikaisemmin sääolosuhteiden mukaan.

3
Yhteisjahdeissa kaadetaan ensisijaisesti maanomistajille meneviä peuroja.
Peurojen kyttäys- ja ajojahtien ajankohdasta päättävät ne, joille on annettu peuralupia.
Peurojen kyttäys- ja ajojahdeista on aina ilmoitettava jahtipäällikölle (tai sij)
turvallisuusasioiden ja päällekkäisyyksien johdosta (aika, paikka, osallistujat).
Syksyn peura- ja hirvikokouksessa päätetään osallistumisvelvoitteet jahteihin sekä
viimeistään velvoitemaksut.
METSÄSTYKSEN JOHTAJAT
Johtavat seurueidensa metsästystä ja vastaavat siitä mitä MA 23 §:ssä on sanottu
- metsästyslain ja –asetuksen ja hirviasetuksen säännökset
- lupaehtojen, seuran tekemien kokouspäätösten ja sääntöjen noudattaminen.
Metsästyksen johtajat saavat kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei
noudata annettuja määräyksiä (ML 28 §).
Mikäli metsästyksen johtajaksi nimetty henkilö on estynyt hoitamaan tehtävää, nimetty
varajohtaja toimii metsästystapahtuman johtajana ja hänellä on samat velvollisuudet ja
vastuu tehtävien hoidossa. Koiramies ei voi toimia metsästyksenjohtajana.
VARAJOHTAJA/RYHMÄNJOHTAJA
Toimii metsästyksenjohtajan apulaisena ja erikseen nimettynä metsästyksenjohtajan
sijaisena. Johtaa pyyntiryhmää sen vastuullisena johtajana (MA 23 §)
Tehtävänään mm.
- Opastaa ryhmänsä sille kuuluvalle pyyntialueelle.
- Vastaa siitä, että ampujat tietävät passipaikkansa sekä kielletyt ampumasuunnat.
- Määrää tarvittaessa passituksen ja passipaikat.
- Tarkastaa eri vaiheiden/ jahtipäivän päätyttyä, että kaikki ryhmän jäsenet ovat tulleet
metsästä.
- Valvoo ja pitää kirjaa tarvittaessa pyyntiryhmänsä jäsenten metsästykseen
osallistumisesta.
METSÄSTYKSEEN OSALLISTUVA HENKILÖ
Toimii pyyntiryhmän vastuullisena jäsenenä metsästyksen onnistumiseksi.
Menee johtajan määräämälle passipaikalle.
Ampuu vain tähdättyjä laukauksia hirvieläimeen, mikä on tunnistettu.
Ilmoittaa ryhmänjohtajalle poistumisestaan kesken jahdin.
On velvollinen noudattamaan metsästyksenjohtajan/varajohtajan antamia määräyksiä (ML
28§)
Toimii tarvittaessa myös ajomiehenä, josta käsketään erikseen.
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HIRVIKOIRA, KOIRAN KÄYTTÖ
Koirille jaetaan jahtiaikaa ja kaatomääriä tasapuolisesti (vuorot jaetaan arpomalla). Pyyntiä
ei kuitenkaan kohtuuttomasti viivytetä.
Koirien jakonimet ja salasanat (Tracker/Ultrapoint yms.) jaetaan kaikille seurueeseen
kuuluville turvallisuuden lisäämiseksi.
Koiramiehen mukaan maastoon vuorotellaan vapaaehtoisia hirvimiehiä, että koirattomatkin
saavat kaatomahdollisuuden. Tästä päättää jahtipäällikkö.
Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka
säkäkorkeus on yli 39 cm (MMM 66/2019).
Seura hankkii koirilla käytettävät lisenssit tarvittaessa jahtipäällikölle.
METSÄSTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT VARUSTEET
Metsästäessään jokaisen on käytettävä oranssin väristä päähinettä tai päähineen suojusta
sekä oranssin väristä selkeästi erottuvaa takkia/ liiviä.
Metsästäessään jokaisella oltava mukana:
1. Aseen hallussapitolupa
2. Voimassa oleva metsästyskortti.
3. Ampumakokeen suoritustodistus
4. Todistus seuran jäsenmaksun maksamisesta
5. Keltaista ja punaista merkkausnauhaa
6. Nylkemis- ja tarvittavat suunnistusvälineet (mobiililaitteet) jne
7. On suotavaa, että jokaisella on repussa ”narua” tai hihna koiran kytkemiseksi
vaaratilanteessa tai metsästystä lopetettaessa.
Ase
1. Jonka luodin paino vähintään 9 g ja osumaenergia E 100 > 2700 J, tai milloin luodin
paino vähintään 10 g ja osumaenergia E 100 > 2000 J
2. Hirven ampumiseen ei saa käyttää kokovaippaluotia
3. Lyijyttömien luotien vaatimukset
• ns. ”peuraluokan” kiväärikaliiperissa: luodin paino 5,1 grammaa tai enemmän ja
osumaenergiavaatimus (E100) vähintään 1700 joulea.
• ns. ”hirvi-, ja villisikaluokan” kiväärikaliiperissa: 7,5 grammaa tai enemmän ja
osumaenergiavaatimus (E100) 1900 joulea.
4. Itseladatut patruunat ovat sallittuja
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5. Puoliautomaattikiväärin lippaassa saa olla enintään kolme (3) patruunaa
6. Taskulampun yms. valolaitteen käyttö apuna metsästyksessä on kielletty.
7. Peuran voi kaataa jousella (ampumakoe) ja haulikon täyteisellä.
TURVALLISUUS
Missään tapauksessa ei saa ampua
- Pitkin tietä (ei edes metsäautotietä)
- Maantien tai rautatien yli
- Maantielle tai maantieltä
- Ajoneuvosta vähintään 100m.
- Ajoneuvossa ase aina pussissa, lataamattomana.
Hirvenhaukulle menee vain koiranohjaaja, mukana oleva metsästäjä tai lähin passi.
Koiranohjaajan on tiedettävä aina passiketjun sijainti.
Passitettaessa on varmistettava aina viereisen passimiehen sijainti ja turvalliset
ampumasektorit (talot, ajoneuvot, tiet yms.).
Passimies saa vaihtaa paikkaa ja lopettaa passin vain vara- /ryhmänjohtajan luvalla.
Passimiehet ampuvat vain annettuihin sektoreihin, ylhäältä alas tai mäkeä vasten.
Ase ladataan ja patruunat poistetaan aina passipaikalla, aseen piippu suunnattuna
taivaalle.
Tyhjän aseen ns. klikkilaukaus suunnataan myös ylös.
Kokoonnuttaessa tauolle poistetaan aseesta aina kaikki patruunat.
Jonossa kuljettaessa ase kannetaan hihnasta olalla. Piippu ylöspäin.
Ajomiehet lähtevät liikkeelle sovituista paikoista ja suunnistavat käskettyä reittiä.
Metsästys alkoholin tai muun huumaavan aineen (”nollatoleranssi”) vaikutuksen alaisena
on ehdottomasti kielletty.
SUHDETOIMINTA JA KÄYTÖS
Muista, että maanomistaja yksin päättää maidensa metsästysoikeuden käytöstä, myös
vuokraamisesta ja vuokraehdoista.

MUISTA, ETTÄ OLEMME MAANOMISTAJAN MAILLA EIKÄ TOISINPÄIN.
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Älä koskaan haittaa tai vaikeuta metsästykselläsi paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä,
harrastuksia tai elinkeinotoimintaa. Huomioi mm. autosi parkkeeraus tiluksilla.
Edistä yhteishenkeä seurueissa.
Käyttäydy asiallisesti luonnonsuojelua ja suojeluaatteita kohtaan. Parhaan tuloksen saat
osallistumalla ja vaikuttamalla omalla esimerkilläsi.
Hillitse itsesi.
- Saaliinhimo ei kuulu hyviin metsästystapoihin
- Pyri luomaan kaikille seurueen jäsenille mahdollisuus kaatoon
OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
Seurueen jäsenen on velvollisuus osallistua metsästykseen ja siihen liittyviin
oheistoimintoihin päästäkseen jako-osuudelle.
Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi luetaan mm.
1. Kaikki saaliin käsittelyyn liittyvät toimet, myös kuljetukset ja nylkeminen lahtivajalla.
2. Lahtivajan, taukopaikan, kodan ja niiden ympäristön puhtaanapito ja muu hoito.
3. Yhteiset hirven- tai peuranmetsästykseen liittyvät valmistelut/talkoot.
AMPUMINEN JA SAALIIN KÄSITTELY
Ampujan on suoritettava välittömästi kaadon jälkeen saaliin pistäminen ja suolistaminen.
Saaliin arvoa ei saa pilata taitamattomalla (suolille) ja tarpeettomalla ampumisella,
taitamattomalla armonlaukauksella /-silla, epähygienialla tai muulla tavalla.
Koiraa ja sen kuuloa ei saa vaarantaa ammuttaessa hirveä ja ns.armonlaukausta.
Kaadon tehnyt pyyntiryhmä ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin ruhon saamiseksi
tienvarteen ja edelleen lahtivajalle.
Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn.
Kaadosta on ilmoitettava välittömästi metsästyksenjohtajalle.
HAAVOITTAMISTILANNE
Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen
jälkeen.
Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee:
1. Ilmoittaa tilanteesta metsästyksen – ja ryhmänjohtajalle.
2. Merkitä esim. keltaisella merkkinauhalla tarkoin ja selvästi oma paikka laukaushetkellä.
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3. Merkitä esim. punaisella merkkausnauhalla tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä.
Ampuja ei saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, mikäli metsästyksen johtaja ei toisin
määrää. Koiranohjaaja selvittää tarvittaessa koiralla tilanteen.
KAATAJAN MÄÄRITYS
Tulkintatilanteessa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut
siihen ensimmäisen tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti
tappaa eläimen kahden tunnin sisällä.
Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia
tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.
SAALIIN JAKO
Kaadettujen hirvieläinten nahkat myydään seuran lukuun jahtikauden päätteeksi, mikäli
ampuja ei halua nahkaa.
Pää mahdollisine sarvineen, syötävät sisäelimet sekä kieli kuuluvat metsästysperinteen
mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien mahdolliset metsästysvieraat, joiden osuudesta
sovitaan etukäteen.
Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken tasaosuuksina, jotka
jakotilanteessa arvotaan
Metsästysvieraiden saalisosuuksista päättää johtokunta ennen vieraan metsästyksen
aloittamista.
Suositellaan, että peurat nyljetään lahtivajalla. Kaikkien peurojen nahkat suolataan
lavetille.
RIKKOMUSSEURAAMUKSET JA ERIMIELISYYDET
Metsästyksen johtajat ilmoittavat metsästyksen yhteydessä tapahtuneista
metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. He huolehtivat myös muista
säädösten edeltämistä ilmoitusvelvollisuuksista. Lisäksi valvontatehtävissä jahtipäällikkö
voi käyttää johtokunnan jäseniä tai siihen tehtävään erikseen nimettyjä metsästyksen
johtajia..
Seuran sääntöjen, seuran kokouspäätösten, hyvien metsästystapojen tai
metsästyksenjohtajien ja varajohtajien ohjeiden ja määräysten rikkomiset
metsästyksenjohtajat yhdessä välittömästi toteavat.
Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä ao. metsästyksenjohtaja tekee ratkaisun.
Jahtipäällikkö on oikeutettu poistamaan jahdista alkoholin vaikutuksen alaisen tai sääntöjä
ja määräyksiä rikkoneen siltä jahtipäivältä.
Vakavammat seuraamukset näiden määräysten rikkomuksista tai laiminlyönneistä
metsästyksenjohtajat päättävät yhdessä. Metsästyksen johtajat esittävät asian
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johtokunnalle. Johtokunta voi määrätä määräaikaisen erottamisen tai metsästyskiellon,
kuultuaan asianomaista.
PEIJAISET
Metsästysseuran peijaistapahtuman järjestämiseen osallistumisvelvollisia ovat kaikki hirvi
– ja peurametsästykseen osallistuvat jäsenet. Kulut katetaan seuran varoista.
Peijaistoimikunta (-työryhmä) toimii yhteistyössä johtokunnan, metsästyksen johtajiston ja
jäsenistön kanssa.
FILE-ILTA
Metsästysseuran file-iltaan kutsutaan kaikki hirven- ja peuranmetsästykseen osallistuvat
seuran jäsenet, sekä maanomistajat joiden maille ko hirvet kaadettu. File-ilta järjestetään
hirven- ja peuranmetsästyksen päätyttyä kevään aikana. Kyseiseen iltaan varataan hirvistä
sisäfileet sekä peuran vasa seuran kiintiöstä.
KUSTANNUKSET
Hirvieläinten kulut ja kulujen rahoitus ovat kyseiseen metsästykseen osallistuvien
varainhoitoa ja kirjanpitoa. Hirvi- ja peuramaksut maksetaan suoraan seuran tilille, josta
maksuja seuraa seuran sihteeri.
Hirvieläinten kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä:
1. Lupamaksut
2. Yhteishankinnat
3. Pelkästään hirven- ja peuran metsästykseen vuokrattujen maiden vuokrakulut
4. Lahtivajan käyttömateriaali ja hygieniaan tarvittava materiaali
5. Ruokintaan tarvittavat vilja- ja porkkanakulut
6. Saaliin kuljetusten kulut.
METSÄSTYSVIERAAT
Hirven- ja peuranmetsästyksen jahteihin voidaan ottaa metsästysvieraita. Seuran
kesäkokous päättää vieraiden ottamisesta sekä perittävistä maksuista.
Metsästysvieraiden osalta päätöksen jahtijärjestelyistä tekee jahtipäällikkö yhdessä luvan
myyneen kanssa. Vieraiden on näytettävä ennen jahtia metsästyskortti, ampumatodistus,
aseenkantolupa ja maksettu vieraslupa. Samalla he kuittaavat hirvieläinten metsästyksen
toimintaohjeet.
Jahtipäällikkö sopii/ tarvittaessa määrää kyttäyskoppien käytöstä vieraiden osalta koppien
haltioiden kanssa ennen jahtia.
Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttämisestä
päätetään ennen vieraiden metsästyksen aloittamista.
Metsästysvieraat maksavat maksut suoraan seuran tilille ( FI68 5080 0620 0570 10 )
ennen metsästyksen aloittamista.
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METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
Nämä ohjeet ja määräykset ovat seuran kotisivuilla nähtävillä metsästykseen osallistuville
jäsenille. Lisäksi tarvittaessa ne jaetaan kirjallisena niille, jotka eivät pysty lukemaan niitä
kotisivuilta. Kaikki hirven- ja peuran metsästykseen osallistuvat sitoutuvat noudattamaan
tämän säännön ohjeita ja määräyksiä ilmoittautuessaan ko. jahtiryhmään.

Ms Kontion puheenjohtaja

Jahtipäällikkö

Martti Toivonen

Antti Seppänen

LIITTEET
1. Ms Kontion lahtivajan käyttöohjeet ( 1 sivu )
2. Ms Kontion hirvieläinten metsästyksen toimintaohjeet ( 1 sivu )
3. Ms Kontion lahtivajan kalustoluettelo ( 1 sivu )
4. Hirvieläintenmetsästys vuonna 2021
5. Ms Kontion peruspassituksen järjestelyt ( 10 sivua ), tarkistuksessa

LIITE 1

MS KONTION LAHTIVAJAN KÄYTTÖOHJEET

1. Lahtivajan käyttäjä vastaa vajan siisteydestä nylkemisen jälkeen.
2. Käyttäjä kirjaa käyntinsä lahtivajassa olevaan vihkoon (kuka, milloin,
havainnot/puutteet).
3. Lämpimässä tilassa on lämminvesivaraaja jatkuvasti päällä. Älä kytke sitä
pois päältä! Pakkasella tulee lämpimän tilan lämmitinpuhallin olla päällä.
4. Käsittele ruhoa hygieenisesti. Älä roiski verta pitkin seiniä.
5. Laita kaikki teurastusjätteet jäteastiaan poislukien nahka. Toimita
teurastusjätteet sille varattuun jätemonttuun ja huuhtele jäteastia.
6. Laita nahka väärinpäin nahkojen alustalle sekä suolaa se riittävästi.
7. Nosta ruho ylös koukkuun ja jäähdytä se tarvittaessa isossa tilassa. Laita
pakkasella ison tilan puhallin päälle. Nouda se pois ohjeiden mukaisesti.
8. Siivoa jälkesi kunnolla. Pese käyttämäsi välineet seuraavalle.
9. Kuivaa lattia lastalla sekä tyhjennä kaivo jokaisen käyttökerran jälkeen. Vie
lattiakaivon sihti (musta muovi) ja ritilä ulos sekä puhdista ne. Tyhjennä
lattiakaivosta eläinperäiset jätteet reikäkauhalla.
10. Laita jäähtynyt ruho tarvittaessa kylmiöön. Kytke kylmiö päälle
turvakytkimestä sekä etupaneelin virtakytkimestä ( oikean reunan alimmainen
kytkin, älä koske muihin kytkimiin ). Kylmiön jäähdytyskone on säädetty jo
valmiiksi.
11. Lämpimällä kelillä, yli +10 astetta laita kanavapuhallin päälle ja avaa
pienen lämpimän tilan ovi.
12. Tarkista, että välineet ovat paikoillaan.
13. Ilmoita puutteista viipymättä sihteerillle tai jahtipäällikölle.
Pienpetojen nylkeminen on lahtivajassa kielletty.

LIITE 2

MS KONTION HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEN TOIMINTAOHJEET
1. Metsästyskortti, ampumatodistus ja seuran jäsenmaksu on esitettävä
jahtipäällikölle viimeistään 25.9.2021. ( FI68 5080 0620 0570 10 ).
2. Ase tulee olla kohdistettuna ennen metsästystä.
3. Kyttäyspaikka ja pari on ilmoitettava ennen metsästystä (peruspaikka).
4. Kyttäyspaikan vaihtaminen on ilmoitettava (jahtipäällikkö).
5. Toisen kyttäyspaikalle voi mennä, paikan haltijan luvalla (jahtipäällikkö).
6. Jahtipäällikölle on ilmoitettava jokainen kerta, kun menee kyttäys- tai
ajojahtiin. Ajojahdissa jo kaksi metsästäjää tarvitsee metsästyksen johtajan.
7. Hirvieläimet pyritään ampumaan tappavilla keuhko/sydän osumilla. Päähän
tai niskaan/kaulaan ampuminen on kielletty.
8. Kukin pari hoitaa oman peuransa, ilmoituksen omariistaan sekä
maanomistajan palan.
9. Ammutusta eläimestä on ilmoitettava viipymättä jahtipäällikölle.
10. Haavakkotilanteessa jäljestystä ei saa aloittaa omin päin. Jälkiä ei saa
sotkea.
11. Jahtipäällikkö järjestää tarvittaessa jäljestyksen.
12. Haavakkotilanteessa, joissa ei jäljestyksestä huolimatta löydetä peuraa
seuraa kahden viikon pituinen aika, jolloin kyseinen pari ei saa ampua muuta
peuraa. Mikäli peura löytyy otetaan se parin kiintiöstä.
13. Noudatetaan annettuja suosituksia (Peura:aikuiset/vasat- 50%/50%,
aikuiset:urokset/naaraat 50%/50%).). Hyvä sarviset urokset tulee säästää (48 piikkiset). Huono sarvisia voidaan ampua. Sekä yli 50 cm leveitä/yli korvien
1.12. kiimakauden jälkeen. Alkukaudesta erityisesti vasoja ja lehmiä.
14. Riistakeskuksen suosituksia noudatetaan; alkukaudesta tulee metsästys
kohdistua vasoihin sekä yksinäisiin naaraisiin. Kiintiöiden täytyttyä
jahtipäällikkö määrittää tarvittaessa metsästettävät yksilöt.
15. Pukit/tarvittaessa muutkin valokuvataan riistakeskuksen esityksen
mukaisesti siten, että pää on ruhossa kiinni. Kuvasta tulee näkyä esim.
paperilla ampujan nimi ja päivämäärä. Kuva lähetetään s-postiin;
mskontiojapa@gmail.com.
16. Hirvieläimen suolistaminen pelloille on kielletty.
17. Kaikki nahat on toimitettava lahtivajalle ja suolattava.
18. Lahtivaja ja sen tarvikkeet on pidettävä puhtaana.
19. Passipaikalla on tiedostettava sallitut ampumasektorit (talot, autot,
taustalle maa/mäki).
20. Ampuja vastaa turvallisesta laukauksestaan.
21. Yleisiä teitä pitkin ja yli ei ammuta. Laakaan ei saa ampua
22. Ase ladataan ja tyhjennetään ainoastaan käsketyllä passipaikalla.
23. Passeista ei saa poistua ilman lupaa.
24. Metsästyksen vaatetus on oltava lain mukainen
25. Tiet ja liittymät on pidettävä vapaana. Ajoneuvot pois ampumasektoreista.
26. Hirvieläinten käsittelyyn osallistuu kaikki parhaan kykynsä mukaan.
27. Ajojahdista poistuttaessa on ilmoitettava jahtipäällikölle.

LIITE 3

MS KONTION LAHTIVAJAN KALUSTOLUETTELO
-

-

Lämminvesivaraaja (Haato)
Vesiletkukela (Bahco) + vesipistooli (Kärcher)
Iso vaaka
Lihapölkky + kirves 2 kpl
Rakennuslämmitin Remko/Elkomat 6 kw
Lihamylly KT n:o 78361
- runko + syöttöalusta + muovityönnin
- pyörijä
- terä
- lukitusruuvi
- metallilasta
- pyöreä lävistin
Metalliastia
Lävikkö edelliseen
Talja + vaaka
Lihasaha (power craft)
Kahvinkeitin+termoskannu (cntronic)
Vaaka UWE – akm
Esiliina
Leikkuulauta
Lattialasta
Pöytälasta
Lapio
Lumentyönnin (Fiskars)
Katuharja
Lihalaatikko
Riiputusrauta
Kattokiskon rauta
Riiputuskoukku 2-taso
Ruuvimeisseli talttapää
Jakoavain
Ruhokelkka iso
Rullakon alusta pyörillä
Jäteastia iso
Jäteastia 20 L
Ämpäri
Digivaaka (300kg)
Painepesuri Kärscher
Saavi 30l
Saavi iso 50L

1
1+1
1
1+2
1
1
1+1+1
2
2
2
1
1
4
4 (takavarasto 4)
1+1
1
1+1
1
4
9
2
2
1
1 (takavarasto)
1
10
6
2
1
2
1
1
1 (takavarasto 1)
1
1
2
1
1
2
2

LIITE 4

MS KONTION HIRVIELÄINTEN METSÄSTYS VUONNA 2021-2022
1. HIRVIEN MÄÄRÄ JA LAATU
- Ms Kontion yhteisluvassa on hirvien kiintiö 3,5 kpl.
- Yhteisluvassa () on määritetty laatu seuraavasti; 2 sonnia, 1 lehmää
ja vasa.
- Uroshirviä, joilla sarvipiikkiluku on 4-7 ei kaadeta, 8 piikkisiä sarvipäitä voidaan kaataa.
- Uroshirvi joko < 3 piikkiä tai > 7 piikkiä
- Kaksoisvasoista ammutaan vain toinen. Toinen jätetään suojaksi.
- Vasalta ei ammuta lehmää.
2. AIKATAULU
- 11.8.2021 hirvi- ja peurakokous, lupien tarkastus.
- 28.8.2021 klo 09 lahtivajan pesu, takavaraston siivous sekä lahtivajan
kasvuston raivaaminen.
- 4.9.2021 klo 09 kyttäystornien rakentaminen Korvella, passipaikkojen merkkaus ja
tarkastaminen
(ml. kyttäystornit).
- 1.9.- 8.10.2021 hirven metsästys, on sallittu vain vahtimalla pellolta.
- 9.10.2021-15.1.2022 hirvenmetsästysaika.
3. PEUROJEN MÄÄRÄ JA LAATU
- Ms Kontion yhteisluvassa (2021-1-000-21011-9 ) on peurojen kiintiö 140 kpl.
- Kiintiönä 1 peura/osallistuja/xx€.
- Peurojen kaatosuhde 50/50% aikuiset/vasat. Aikuiset samoin 50/50% pukit/lehmät.
- Alkukaudesta verotetaan erityisesti vasoja ja yksinäisiä lehmiä.
- Hyvä sarviset pukit (4-8 sarvipiikit säästetään). Yli 50 cm huono sarviset voidaan kaataa,
mutta hyväsarviset yli 50 cm vasta kiimakauden 1.12. jälkeen.
- jahtipäällikkö vastaa kiintiön toteutumisesta ja tarvittaessa rajoittaa/ohjeistaa ammuttavia
peuroja
4. AIKATAULU
- 11.8.2021 hirvi- ja peurakokous, lupien tarkastus
- 28.8.2021 klo 09 lahtivajan pesu, takavaraston siivous sekä lahtivajan
kasvuston raivaaminen.
- 1.9.- 24.9. 2021 peuran metsästys on sallittu vain vahtimalla.
- 25.9.2021 - 15.12022 muut metsästysmuodot (lain mukaan)

07.08.2021
Jahtipäällikkö

Antti Seppänen

