Rauduskylän Erämiehet ry

HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT (korj 15.8.2015)

YLEISTÄ JA JÄSENYYS
Rauduskylän Erämiehet ry:n hirvenmetsästysseurue harjoittaa alueellaan järkiperäistä hirvenmetsästystä ja siihen
liittyvää riistanhoitoa.
1.

Hirvenmetsästykseen voi osallistua jokainen seuran jäsen täytettyään seuraavat perusteet:
a. jäsenmaksu maksettu edeltävältä ja kuluvalta vuodelta
b. jäsenellä katsotaan olevan riittävä metsästys- ja aseenkäsittelytaito
c. jäsenellä on asetuksen edellyttämä hirviase ja siihen hallussapitolupa
d. asetuksen mukainen ampumakoe on voimassa
e. jäsen ilmoittaa liittyvänsä hirvenmetsästysseurueeseen seuran sihteerille tai puheenjohtajalle 15.1.
mennessä aktiivijäseneksi (osanotto jahtiin väh. 50%) tai passiivijäseneksi tai vain nimenä olevaksi
jäseneksi
f. jäsen kohdistaa aseensa ennen hirvenmetsästyksen alkua
g. jäsen sitoutuu noudattamaan metsästyslakia ja –asetuksia, metsästyksenjohtajan antamia ohjeita ja
määräyksiä sekä hyviä metsästystapoja
h. jäsen suorittaa hirvenmetsästysmaksun ennen metsästyksen alkua (ei nimenä oleva)
i. hirvenmetsästykseen aktiivijäseneksi osallistuneen ilmoittautuneen on:
1 osallistuttava metsästyksen edellyttämiin talkoisiin
2 osallistuttava itse metsästykseen, suolistamiseen, ruhon kuljettamiseen nylkypaikalle,
nylkemiseen sekä lihan käsittelyyn
3 edistettävä hyvän yhteishengen luomista seurueessa ja asetettava seurueen kunnia esim.
henkilökohtaisen kaatokunnian edelle

METSÄSTYS
2.

Metsästyspäiviksi luetaan pääsääntöisesti lauantai ja sunnuntai. Metsästyspäivästä osallistuville annetaan
suorituspiste. Pätevän syyn vuoksi jahdista pois jäävä voi osallistua ns. paikkaavaan jahtiin viikolla, jolloin
hän voi saada puuttuvan pisteen; muuten viikkojahdit ovat pisteettömiä. Paikkauksen voi tehdä etukäteen,
mutta vain saman viikon lauantaita ja/tai sunnuntaita koskien.

3.

Seurue kokoontuu jahtiaamuina metsästyksenjohtajan määräämään aikaan ja paikkaan.
Metsästyksenjohtaja voi velvoittaa osan jäsenistä suorittamaan ennen kokoontumista jälkien paikantamista
lähinnä tiestöjen suunnissa.

4.

Kokoonnuttaessa metsästyksenjohtaja voi halutessaan tarkastaa: aseet ja patruunat, metsästyskortin,
hallussapitoluvan, ampumakoekortin sekä, että kaikilla on asetuksen mukainen oranssinpunainen päähine ja
väriltään selvästi näkyvä ylävartalon vaate. Kokoontumisen yhteydessä kirjataan osallistujat, samoin päivän
jahdin päättyessä. Jahdista ei ole lupa poistua ilman metsästyksenjohtajan lupaa.

5.

Saatujen hirvihavaintojen perusteella metsästyksenjohtajan johdolla suunnitellaan päivän jahdin kulku sekä
kaadettavien hirvien laji (uros ja mahdollinen piikkiluku, naaras tai vasa). Seurue voi metsästyksenjohtajan
määräyksestä/luvalla jakaantua useammaksi osaksi etenkin käytettäessä pysäyttäviä koiria.

6.

Hirven kaatuessa ampujaksi katsotaan henkilö, joka on ampunut kuolettavan osuman ensin. Kaatunut eläin
on pistettävä heti, ellei kysymyksessä ole keuhko-osuma. Kaadon jälkeen on tapahtunut ilmoitettava heti
metsästyksenjohtajalle. Etenkin mahdollisen haavakon tapahtuessa on ilmoittaminen tehtävä epäröimättä,
jotta voidaan päättää yhteisistä jatkotoimista (passiketjujen siirrot, koirien käyttö jne.).
Seuruemetsästyksessä ominpäin ei saa lähteä haavakkoa jäljittämään.
Hirven kaatajalle kuuluu pää, talja sekä sisäelimet.

7.

Koko seurue on velvollinen osallistumaan kaadetun hirven suolistamiseen, toimittamiseen nylkyvajalle,
nylkemiseen sekä aikanaan lihan paloitteluun.

RANGAISTUKSET
8.

Jäsentä voidaan rangaista, jos hän:
• aiheuttaa ampuma-aseellaan vaaraa tai vahinkoa
• rikkoo metsästyslakia tai hyviä metsästystapoja tai jättää noudattamatta näitä ohjeita
• metsästää ilman lupaa tai vastoin metsästyksenjohtajan ohjeita
• toimii yhdistyksen tai seurueen edun vastaisesti
• jättää suorittamatta päätetyt velvollisuudet
• saapuu metsästystapahtumaan ilmeisen juopuneena
• poistuu aiheetta ja ilman lupaa passipaikalta

•
•
•
•
•

ampuu tarpeettoman laukauksen
ampuu hirvieläintä, jota ei ole haavoitettu, takaa, päähän tai sellaisesta kulmasta, sellaisissa
olosuhteissa tai sellaiseen vauhtiin, jossa kuolettavan laukauksen ampuminen on
epätodennäköistä
poikkeaa hirvieläintä ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen, ikään tai määrään
nähden
käyttää metsästyksen aikana alkoholijuomia tai muita päihdeaineita
käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen aikana muita henkilöitä kohtaan

Rangaistusseuraamuksia voivat olla:
• varoitus
• määräaikainen osallistumiskielto jahtiin
• metsästyspäivän pisteen menetys
• erottaminen seurueesta määräajaksi tai kokonaan
• rangaistuspäätös on tehtävä heti, kun asiaan vaikuttaneet seikat on tutkittu
• rangaistuspäätöksen tekee paikalla metsästyksenjohtaja puheenjohtajana läsnä olevan tai
paikalle kutsuttavan muun (pl. asianosaiset) vähintään 2 seurueeseen kuuluvan kanssa;
rikkomus ja päätös ilmoitetaan kirjallisesti seuran hallitukselle
• rangaistu voi valittaa päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle

LIHAN JAKO
9.

Lihan jako päätetään hirviseurueen kokouksessa jäljessä olevien periaatteiden mukaisesti ja päätösvaltaa
edustavat läsnäolijat.
Hirviseurueen kokouksessa päätetään:
•
käytetäänkö 1. kaadettu vasa tai muu hirvi peijaisiin ja maanomistajapaloihin
•
vain nimenä olevat jäsenet saavat 1,5 – 2,0 kg/lihaa myönnettyä hirvilupaa kohti
•
jaetaanko saalishirvet neljänneksinä ja vasat puolikkaina vai joudutaanko vähäisen lupamäärän
vuoksi suorittamaan jako pilkkomalla kukin hirvi seurueen jäsenluvun mukaisiin osuuksiin.
•
toimiiko jokainen metsästäjä jakoyksikkönä vai muodostetaanko vähäisten lupamäärien vuoksi
2-3 metsästäjän jakoyksiköitä, perusteena olisi, että jokainen (aktiivinen metsästäjä) saisi lihaa
hirven etu- ja takapäästä.
Lihan jaossa noudatetaan ansaintaperiaatetta, jolloin aktiivinen osanotto hirvenmetsästykseen ja siitä
johtuviin tehtäviin palkitaan suuremmalla lihamäärällä.
Metsästyksenjohtaja pitää kirjaa seurueen jäsenten osallistumispäivistä (osanottomaksu
hirvenmetsästykseen = 1 piste, kukin jahtipäivä (viikonlopun päivä) = 1 piste, seurueen erikseen määritetyt
talkoot = 1 piste, viikolla tehdyt paikkaukset = ½ tai 1 piste suorituksesta riippuen). Kirjauslomakkeen kopiota
säilytetään nylkyvajalla kaikkien nähtävissä.
Lihaosuuksien arvonta suoritetaan metsästyksenjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön johtamana heti
ruhon nylkemisen jälkeen. Arvonnan tulos tulee ilmoittaa kaikille ruhon osan arvonnassa saaville. Tämän
jälkeen vastuu ruhon paloittelusta siirtyy arvonnan johtajan määräämälle henkilölle. Lihanjakolomakkeesta
tulee olla seurantalomake myös nylkyvajalla.
Kun jokainen on saanut ensimmäisen osuuden lihasta, lasketaan saavutetut pisteet. Toisella
arvontakierroksella ovat mukana ne, joilla on arvottavan hirven kaatopäivänä vähintään puolet
maksimipistemäärästä koossa. Toiselle kierrokselle voi päästä mukaan myös aktivoitumalla ensimmäisen
jakokierroksen jälkeen saavuttamalla 50 %:n pistemäärän. Mikäli näiden perusjakokierrosten jälkeen on
jakamatonta lihaa, se tasataan aktiivisuuden mukaan niiden kesken, jotka vielä 15.11. seuraavan lauantain
(ml.) jälkeen osallistuvat hirvenmetsästykseen tai/ja perusjaoissa huomattavasti pienemmän lihamäärän
saaneiden kesken (lähinnä aktiivit).

11.

Kustannukset (kaatoluvat, hirvenmetsästyksen edellyttämät tarvikkeet yms.) eivät saa rasittaa yhdistyksen
taloutta vaan ne jaetaan tasan osallistujien kesken, pl. jahtipäälliköksi valittu ei osallistu yhteisiin
kustannuksiin. Mahdollisesti seurueesta erotetulle/eronneelle ei maksua palauteta, samoin kaatamatta
jääneestä hirvestä syntynyttä säästöä ei palauteta, vaan se talletetaan seuran tilille ’hirvenmetsästys’
käytettäväksi seuraavan vuoden kuluja kattamaan.

12.

Nämä säännöt vahvistaa yhdistyksen kokous ja niihin voi tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa
seurueen jäsenten esityksestä.

