RAAJÄRVEN ERÄ- JA KALAMIEHET RY:N HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT
YLEISTÄ
1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä
metsästystapoja, metsästysseuran sääntöjä ja hirvenmetsästyssääntöjä.
2. Kaadettavaksi anottujen hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikantaan, ja luvan myöntäjän
suosituksiin.
3. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja
velvollisuudet.
4. Seuran hirvenmetsästyssääntöä voidaan käsitellä ja se vahvistetaan seuran vuosikokouksessa, ja se
saatetaan kaikkien hirviporukan jäsenten tietoon ennen hirvenmetsästykseen ryhtymistä.
METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa seuran puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä
johtokunnan kanssa.
2. Metsästysmaista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on myös hirviporukan käytössä.
3. Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan.
4. Yhteislupa-asioissa seuran edustajana toimii seuran puheenjohtaja.
PYYNTILUVAT
1. Pyyntilupahakemuksen tekemisestä, metsästystuloksen ilmoittamisesta, maksujen hoitamisesta sekä
muista hirvenmetsästykseen liittyvistä asiakirjoista vastaa puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä
johtokunnan kanssa.
2. Pyyntihakemusasioista seuran puolesta neuvottelevat, lupa-anomuksen käsittelijän ja luvan myöntäjän
kanssa seuran puheenjohtaja ja sihteeri.
OSALLISTUMISOIKEUS JA HIRVIPORUKAN MUODOSTAMINEN
1. Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki ne seuran jäsenet, jotka ovat maksaneet
seuran jäsenmaksun, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa tulevana syksynä seuran
hirvenmetsästykseen, ja joilla on ampumakoe voimassa.
2. Seuran hirviporukka muodostetaan vuosittain metsästyksenjohtajan toimesta noin viikko ennen jahdin
alkua, jälki-ilmoittautuneita ei hyväksytä. Hirviporukkaan liittyminen tapahtuu ilmoittamalla
metsästyksenjohtajalle halukkuutensa hirviporukkaan määräpäivään mennessä tekstiviestillä tai
muulla keinoin.
3. Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla voimassa aseen hallussapitolupa,
metsästyskortti ja ampumakoe sekä lisäksi kohdan 1 maksut maksettuna lukuun ottamatta kutsuttuja
metsästäjiä.
4. Ajomiehenä toimivalla henkilöllä tulee olla voimassa vapaa-ajan tapaturmavakuutus, mikäli hänellä ei
ole metsästyskorttia.
METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
1. Seuran hirviporukan johtajan ja tarvittavan määrän varajohtajia valitsee vuosittain seuran vuosikokous.
2. Metsästyskauden tapahtumat ja hirvihavainnot kirjataan kaatoilmoitusta ja vuosikertomusta varten.
3. Metsästyksenjohtajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin
hirvipalavereihin.
SYKSYN METSÄSTYSJÄRJESTELYT JA NIISTÄ TIEDOTTAMINEN
1. Metsästyksen aloittamisesta päätetään seuran vuosikokouksessa. Jokainen hirviporukan jäsen on
velvollinen ottamaan selvää vuosikokouksessa päätetyistä asioista.

2. Metsästys tapahtuu yhdessä tai useammassa ryhmässä, josta päättää vuosikokous ja
metsästyksenjohtaja. Jokaisessa ryhmässä pitää olla yksi ryhmänjohtaja ja varajohtaja (ryhmä
valitsee).
3. Hirvikoirien käytöstä sopivat koiramiehet yhdessä metsästyksenjohtajan kanssa.
4. Metsästyspäivät alkavat metsästyksenjohtajan ilmoittamasta paikasta, johon kaikki hirviporukan
jäsenet ovat velvollisia saapumaan. Jokainen hirviporukan jäsen on velvollinen selvittämään
metsästyspäivän päätteeksi mistä seuraavana metsästyspäivänä aloitetaan.
5. Metsästyspäivän päätteeksi metsästyksenjohtajan on varmistettava että kaikki metsästäjät ovat
selvinneet metsästä pois.
OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
1. Ns. yleisiä hirviporukan metsästyspäiviä ovat lauantai ja sunnuntai. Muina päivinä tapahtuvasta
metsästyksestä päättävät metsästyksenjohtaja ja vara-johtajat.
2. Hirviporukan jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä
päätetään vuosikokouksessa. Hirviporukan jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen
liittyviin oheistoimintoihin, kuten saaliin noutoon ja käsittelyyn.
MÄÄRÄYKSET AMPUJILLE
• metsästys aloitetaan jokaisena metsästyspäivänä käskynjaolla, jota ennen metsästystä ei saa aloittaa
(koskee myös koiranohjaajia)
• jokaisella metsästäjällä on velvollisuus pitää huolta siitä, että ase ja patruunat ovat säädösten
mukaisia, ase on kohdistettu ja ampumataitoa on pidetty yllä harjoittelemalla.
• väriltään säädösten mukaisten vaatteiden on oltava päällä koko ajan hirvenmetsästyksessä
• metsästäjä vastaa itse siitä, että metsästyskortti, aseenkantolupa ja ampumakoetodistus ovat
voimassa ja mukana metsästettäessä
• metsästyksessä ei saa olla alkoholin vaikutuksen alaisena
• ase kuljetetaan ajoneuvoissa lataamattomana suojuksessa ja maastossa hihnassa olalla
• ase ei saa koskaan osoittaa ihmistä kohti (esim. aseen ottaminen peräkontista, hirven ruhon
vetäminen ase selässä, nuotiolle tulo)
MÄÄRÄYKSET PASSIMIEHILLE
• passipaikalle tultuasi varmista missä läheiset passimiehet ovat ja ota yhteys heihin esimerkiksi kädellä
vinkkaamalla ja varmista, että myös kaverisi tietää sinun sijaintisi
• kaverin suunnassa kiellettyä sektoria on vähintään 90 astetta (45 astetta molemmin puolin), merkitse
kielletty sektori maastoon ja mieleesi
• passiin asettumisen jälkeen älä liiku passipaikalta tai vaihda paikkaa
• jos joudut lähtemään passipaikalta kesken metsästystapahtuman, ilmoita siitä aina viereisille
passimiehille
• laita patruuna piippuun vasta passipaikalla ja ota pois piipusta heti, kun metsästystapahtuma on ohi ja
viimeistään ennen passipaikalta lähtemistä
• kun olet ampumassa hirveä tai muuta metsästyksen johtajan sallimaa riistaa
- varmista, ettei eläin ole kielletyllä ampumasektorilla
- varmista, ettei taustalla ole muita ihmisiä tai omaisuutta
- ajometsästyksessä on oltava riittävästi etäisyyttä ajoketjuun
- koirametsästyksessä on varmistettava koiran ja koiranohjaajan sijainti
- epävarmassa tilanteessa jätä aina ampumatta
- ammu riittävän läheltä paikallaan olevaan tai hitaasti kävelevään eläimeen
- pyri ampumaan eläimeen vain yksi hyvin tähdätty laukaus
• Useamman hirven tullessa yhtä aikaa passiin, saa yksi passimies ampua ainoastaan yhden hirven sen
passituksen aikana. Koiran haukkuun koiramies tai haukkuun menevä muu metsästäjä ei myöskään saa

•
•
•
•

ampua koiranhaukkuun kuin yhden hirven. Vasan ampumisen jälkeen toisen vasan, emän tai uroksen
ampuminen on kielletty. Mikäli passimiehet ovat lähellä toisiaan, vierekkäiset passimiehet sopivat
keskenään, mitä kukin ampuu useamman hirven tullessa passipaikalle.
laukauksen jälkeen tilanne muuttuu nopeasti; havainnoi tarkasti, miten eläin käyttäytyy
jos huomaat, ettet ole ampunut kuolettavaa laukausta, pysy rauhallisena ja katso voitko ampua
turvallisesti toista kertaa
kun ampumatilanne on ohi, varmista ase välittömästi
passissa pysytään metsästyksenjohtajan antamien määräysten mukaisesti

MÄÄRÄYKSET KOIRANOHJAAJALLE
• koiranohjaajan on tiedettävä, missä passimiehet ovat passissa
• haukulle menemisestä ja ampumisesta on sovittava metsästyksenjohtajan kanssa
• haukulle menee vain yksi ampuja
• koiranohjaajan on ilmoitettava, milloin hän on saapumassa metsästyslohkolta passimiesten luokse
• hirven ampumisessa on noudatettava samoja määräyksiä, joita passimiehille on annettu hirven
ampumisesta
HAAVOITTAMISTILANNE
1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen.
2. Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tulee tämän:
ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle
merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä
merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumahetkellä
3. Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne
merkiten ja sotkematta, enintään 100 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava
naapuripassimiehille.
4. Metsästyksenjohtaja hälyttää jonkun koiramiehen koirineen paikalle.
KAATAJAMÄÄRÄYS
Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisemmin ampunut siihen
ensimmäisenä tappavan laukauksen. Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja
kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.
AMPUMATAIDOT, SAALIIN KÄSITTELY, SAALIIN JAKO JA OSALLISTUMISMAKSUT
Jokaisella ampujana metsästykseen osallistujalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi
riittävä valmius ja osaaminen saaliin käsittelyyn. Ampujan on kaatolaukauksen jälkeen suoritettava saaliin
pistäminen ja ampuja vastaa myös, että hirveltä poistetaan suolet. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa
tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella, epähygienialla tai muulla tavalla. Kaikki
hirviporukan jäsenet ovat velvollisia osallistumaan saaliin käsittelyyn.
Kaadetun eläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden
mukaisesti eläimen kaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osalta tehdään päätös etukäteen. Nahkan
ampuja voi myös luovuttaa seuralle, joka myy nahkat kootusti seuran varojen hankkimiseksi.
Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paisti- ja/tai keittotarpeet niille maanomistajalle, joille
metsästysvuokrasopimuksessa on sovittu näin tehtävän. Lihanjako tapahtuu seuran hirviporukan
osallistumismaksun maksaneiden kesken tasaosuuksin. Lihanosuudet jaetaan periaatteella 1 lihaosuus /
talous. Metsästysvieraiden saalisosuudesta päätetään ennen vieraiden metsästyksen aloittamista. Sisäfileiden
jaossa käytetään kiertävää listaa, jossa lihaosuuksien saajien järjestys arvotaan ensimmäisellä jakokerralla.
Sisäfileet jaetaan seuraavasti: 1 aikuisen sisäfile / lihaosuus tai 2 vasan sisäfilettä / lihaosuus.

Hirviseurueen kulut muodostuvat lupamaksuista. Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen
lihanjako-osuuksilla olevien jäsenten kesken. Sellaisen ulkopaikkakuntalaisen, joka ei saa lihaosuutta,
hirvenmetsästyksen kausimaksu (sääntöjen kirjoitushetkellä 42 euroa) jaetaan lihaosuuden saavien kesken.
Muut maksut, kuten riistapellon kulut, muovit ja muut saaliin käsittelytarvikkeet jaetaan hirviporukan jäsenten
kesken, mikäli seuralla ei ole varoja niitä kustantaa.
HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖJEN TUNTEMUS JA NOUDATTAMINEN
Jokainen hirven metsästykseen osallistuva on velvollinen perehtymään näihin sääntöihin, jotka pidetään
nähtävinä seuran kotisivuilla. Jokainen hirviseurueen jäsen on velvollinen noudattamaan niitä kaikilta osin
paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa metsästyksenjohtaja joutuu erityisistä syistä antamaan toisenlaisia ohjeita
metsästyksen käytännön järjestelyihin.
Nämä hirvenmetsästyssäännöt on vahvistettu Raajärven Erä- ja Kalamiehet ry:n kesäkokouksessa 23.7. 2017
ja tulevat voimaan toistaiseksi voimassaolevina 1.8.2017 alkaen.

