NAKKILAN ERÄNKÄVIJÄT RY:N HIRVIELÄINMETSÄSTYSSÄÄNTÖ
YLEISTÄ
Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen
kanssa tehtyjä sopimuksia.
Jokainen seurueen jäsen on velvollinen perehtymään metsästyssääntöihin ja
noudattamaan niitä.
Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueiden jäsenille kirjallisena ennen metsästyksen
aloittamista.
HIRVIELÄINLUPIEN HAKEMINEN
Seuran hallitus vastaa hirvieläinlupien hakemisesta ja haettavasta lupamäärästä.
HIRVI- JA PEURASEURUEEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran hallitus kutsuu koolle hirvi- ja peuraseurueen kokoukset lehti-ilmoituksella
Satakunnan Kansa- nimisessä lehdessä.
HIRVI- JA PEURASEURUEEN JOHTO
Hirviseurueen johtajat ja muut toimihenkilöt valitaan hirvikokouksessa ja peuraseurueen
johtajat ja muut toimihenkilöt valitaan peuraseurueen kokouksessa.
HIRVI- JA PEURASEURUEEN KOKOONPANO
Hirvi- ja peuraseurueet päättävät itsenäisesti kokoonpanoistaan, osuus- ja ryhmäjaoistaan
kokouksissaan.
METSÄSTYKSENJOHTAJA
Hirvieläinluvan saajan tai seurueen metsästyksenjohtajan on ilmoitettava nimetyt
metsästyksenjohtajat ja varajohtajat riistanhoitoyhdistykselle ennen metsästyksen
aloitusta.
METSÄSTYKSENJOHTAJAN TEHTÄVÄT
Suunnitella metsästys niin, että pyyntiluvan ehdot ja metsästystä koskevat säännökset
otetaan asianmukaisesti huomioon.
Määrätä jahdissa ammuttavien eläinten määrä ja laatu
Varmistettava että metsästetään alueella, jossa siihen on oikeus
Vastata siitä että tehdään tarvittavat ilmoitukset metsästyksestä luvan saajalle,
riistanhoitoyhdistykselle ja Riistan- ja Kalan tutkimuslaitokselle
Metsästyksenjohtaja ilmoittaa passimiehille passipaikat ja suunnan mistä päin ajo tulee.

Metsästyksen johtaja tarkistaa, että ampujilla on:
Metsästyskortti
Ampumakoetodistus
Lupa ampuma-aseen hallussapitoon
Lain vaatimat ase ja patruunat
Oikea vaatetus
Metsästyksenjohtajan valtuudet
Antaa tarvittavat määräykset turvallisuustoimenpiteistä.
Henkilökohtaisesti valvoa ja huolehtia, että turvallisuusmääräyksiä ja metsästystä koskevia
säännöksiä noudatetaan.
Valvoa, ettei metsästykseen osallistu henkilöitä, joilla ei siihen ole oikeutta.
Antaa kutakin jahtia koskien määräykset ammuttavien eläinten laadusta ja määrästä.
Määrää henkilökohtaisesti tai apujohtajien välityksellä passipaikat ja ampumasektorit sekä
antaa luvan milloin passiin saa mennä ja sieltä poistua.
Saa kieltää, määräajaksi tai kuluvaa metsästyskautta koskien, metsästykseen
osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä.
Varajohtajat
Kaikki mitä edellä on mainittu, koskee myös varajohtajaa, joka toimii metsästyksenjohtajan
valtuuttamana tai tämän poissa ollessa, toimii hänen varamiehenään.

KUSTANNUKSET
Hirvi- ja peuraseurueen kulut rahoitetaan osallistumismaksuilla, osallistumismaksun
suuruus vahvistetaan kunkin seurueen kokouksessa.
Hirvi- ja peuraseurueen rahoituksesta pidetään omaa kirjanpitoa, joka liitetään seuran
kirjanpitoon.

JÄSENEN ILMOITTAUTUMINEN JA VELVOLLISUUDET
Seurueisiin ilmoittaudutaan osallistumalla seurueiden kokouksiin tai valtuuttamalla
edustaja kyseisiin kokouksiin.
Jokaisella ampujana metsästykseen osallistujalla on velvollisuus hankkia riittävän
ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyyn.
Ampujana osallistuvan on täytettävä kunkin seurueen kokouksessa jäsenille määrätyt
ammuntavelvoitteet.
Ampujan on osoitettava, että hänen käyttämänsä aseet ovat kunnossa ennen metsästystä.
Näyttökoe suoritaan erikseen määrättävissä aseiden kohdistuttamistilaisuuksista.
Aseen saa pitää ladattuna vain passissa ollessa.
Ampujan pitää pysyä passipaikalla. Sivuttaisessa linjassa voi liikkua haukkua kohti, mutta
ei saa mennä sitä vastaan syvyyssuunnassa.
Passista ei saa poistua ilman lupaa.
Passissa ollessa on huomioitava toisten metsästäjien ja ympäristön turvallisuus. Erittäen
tärkeää on huomioida haukun tai ajon tullessa passiin. On oltava aina täysin varma
ampumatilanteessa, ettei ampumalinjalla ole koiria, ajomiehiä tai muita vahinko
mahdollisuuksia.
Ampuminen on aina ampujan harkittavissa ja epävarmoissa tilanteissa on aina
jätettävä ampumatta.
Ajomies ja koiranohjastaja voi myös ampua hirveä. Tällöin on huolehdittava myös tarkoin
turvallisuudesta. Lähellä passilinjaa ei saa ampua.
Peuran metsästykseen osallistumisen edellytyksenä on, että kaikkien metsästykseen
osallistuvien tulee osallistua myös peurojen talviruokintaan ryhmänjohtajiensa
organisoimana.
Peuran metsästys 150 metriä lähempänä ruokintapaikkaa on kielletty muuta kuin
ruokintapaikan hoitajan luvalla.
Ampuja ei saa aiheuttaa:
Ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa
Ryhtyä hirvieläinten metsästykseen ilman jahtipäällikön lupaa
Rikkoa metsästyslakia, sen nojalla annettuja asetuksia tai tätä sääntöä
Poistua aiheetta passipaikalta tai koko jahdista ilmoittamatta siitä jahtipäällikölle
Poiketa hirvieläintä ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen tai ikään nähden
Ampua sovitusta poiketulta suunnalta tai ylipitkältä matkalta

Rankaiseminen
Seurueen jäsentä voidaan rangaista, jos hän hirvieläintä ampuessaan tahallisesti poikkeaa
metsästyksenjohtajan antamista määräyksistä.
Ampuu passipaikaltaan muuta kohdetta kuin hirvieläintä
Poistuu passipaikalta ilman metsästäjänjohtajan lupaa
Käyttäytyy sopimattomasti metsästyksessä toisia metsästäjiä tai ympäristöä kohtaan
On metsällä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena (tässä tapauksessa
metsästyksenjohtajalle ovat kaikki velvollisia asiasta ilmoittamaan ja henkilö poistetaan
välittömästi jahdista).
Rangaistukset:
Metsästyksenjohtajan oikeudet oikeuttavat poistamaan vaaraa ja häirintää aiheuttavat
seurueen jäsenet jahdista kyseisenä jahtipäivänä tai erottamaan korkeintaan koko
metsästyskaudeksi. Erottamispäätöksen metsästyksenjohtaja tekee yhdessä varajohtajien
kanssa.
Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja
kohtuullisia.
HAAVOITTAMISTILANNE
Kaadetusta ja haavoittuneesta hirvieläimestä on viipymättä ilmoitettava jahtipäällikölle.
Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirvieläimen käyttäytymistä siihen ammutun
laukauksen jälkeen.
Mikäli hirvieläin ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, ampujan tulee ilmoittaa siitä
välittömästi metsästyksenjohtajalle, merkitä tarkoin ja selvästi oma ja hirvieläimen sijainti
ampumahetkellä.
SAALIINJAKO
Kaadetun hirvieläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat
kaatajalle.
Lihanjako tapahtuu hirviseurueessa hirviseurueen kokouksessa vuosittain sovittavien
sääntöjen mukaan.
Peuraseurueessa jokainen ryhmä päättää itsenäisesti saamansa saaliin jaosta.
SÄÄNTÖJEN VAHVISTUS
Säännöt vahvistettu Nakkilan Eränkävijät Ry:n kesäkokouksessa 7.8.2013

