RAHKOLAN ERÄNKÄVIJÄT RY:N HIRVIELÄINSEURUEEN
HIRVIELÄIMEN METSÄSTYSSÄÄNNÖT
I

JÄSENYYS
Jäsenyyden edellytykset on määrätty seuran säännöissä.

II

METSÄSTYKSEN JOHTAJA

1.

Seurue valitsee keskuudestaan metsästyksen johtajan.

2.

Vieraiden osallistumisesta aseellisena tai aseettomana jahtiin päättää metsästyksen
johtaja eli jahtivouti kussakin tapauksessa erikseen. Aseellinen vieras maksaa
normaalin vieraskorttimaksun.

3.

Metsästyksen johtaja valitsee vuosittain ”vuoden hirvimiehen” metsästykseen
osallistuneiden joukosta, ja ilmoittaa vuoden hirvimiehen seurueen hirvipeijaisissa.

II

METSÄSTYS

A

Metsästyksen yleinen luonne:

1.

Metsästys suoritetaan ns. ajometsästyksenä käyttäen hyväksi koiria.

2.

Ajoalueena käytetään sopivaksi valittua aluetta.

3.

Jokaiselle ajolle suunnitellaan tietty aikataulu, jota jokaisen jahtiin osallistuvan tulee
mahdollisimman tarkasti noudattaa.

4.

Metsästyksenjohtajan tai ryhmänjohtajan erikseen antamia määräyksiä tulee jokaisen
jahtiin osallistuvan noudattaa.

B

Passimiehiä koskevia määräyksiä:

1.

Jokaisen passimiehen tulee varmistaa ennen passiin menoa oma passipakkansa
ryhmänjohtajalta.

2.

Passipaikalla tulee välittömästi selvittää itselleen lähimpien muiden passimiesten
asema. Määrätä itselleen ampumasektori tai sektorit, ajomiesten lähestymisalue,
joissa on otettu huomioon turvallisuus. Tiealueita tulee varoa erityisesti.

3.

Jos metsästyksenjohtaja ei anna eri määräystä tai ajoaikataulusta tulee poikkeavaa
kokoon kutsumista, tulee paasimiesten pysytellä passipaikallaan ajon loppuun asti.

4.

Radiopuhelimen käytöstä metsästyksen ollessa käynnissä on passimiesten
noudatettava annettuja ohjeita.

5.

Ase saa olla ladattuna vain passipaikalla ollessa.

C

Ajo- ja koiramiehiä koskevia määräyksiä:

1.

Ajo- tai koiramiehenä toimimisesta voidaan tarvittaessa sopia joko koko jahtikauden
ajaksi tai vain jahtipäiväksi.

2.

Ajo- tai koiramiehet lähtevät liikkeelle sovittuna kellonaikana karttaan merkityistä
paikoista. Koira tai koirat lasketaan irti vasta ajoalueen sisäpuolella metsästyksen
johtajan luvalla.

3.

Ajo- tai koiramiesten tulee noudattaa ennen ajoa suunniteltuja ajosuuntia.

4.

Ajo- tai koiramies, joka on myös ilmoitettu ampujaksi, saa ajon aikana ampua
hirvieläintä sen kohdatessaan, ellei metsästyksenjohtaja ole sitä kieltänyt.

5.

Ampuessaan tulee ajo- tai koiramiehen huomioida toiset ajomiehet ja varsinkin
passimiehet. Metsäisessäkään maastossa ei saa ampua passiketjun läheisyydessä.

D

Kaatoa koskevia säännöksiä:

1.

Ampujan on ennen laukausta varmasti tunnistettava eläin ja varmistauduttava, ettei
ampumalinjalla eikä takamaastossa ole ketään.

2.

Ajo suoritetaan loppuun vaikka kaato olisi tapahtunutkin.
Vasta ajon jälkeen kokoonnutaan hirvenkaatopaikalle tai –paikoille. Ennen
hirvenkaatopaikalle tuloa poistetaan aseista patruunat ja kytketään koirat tarvittaessa.

3.

Ampuja jää aina hirvenkaatopaikalle ja aloittaa hirven pistämisen ja
suolistamistoimenpiteet.

E

Hirvikoiria koskevia säännöksiä:

1.

Jokaisella seurueen jäsenellä on oikeus käyttää hirvieläinten metsästykseen
soveltuvaa koiraansa metsästyksessä, edellyttäen koiranomistajan toimivan jahdissa
ajomiehenä huolehtien koirasta.

2.

Koiran tuonnista jahtiin sovitaan edeltäpäin seurueen kanssa. Metsästyksen johtaja
päättää lopullisesti koirien käyttämisestä metsästyksessä.

III

SAALIINJALKO

1.

Talja ja pää sarvineen, sydän yms. sisäelimet sekä kieli kuuluvat ampujalle.

2.

Maanomistajalle, jonka maalle hirvi kaatuu, varataan sopivasti hyvää lihaa. Samoin
varataan lihaa riittävästi peijaisiin ja muita mahdollisia tarpeita varten (esim.
vuokrasopimusten edellyttämät kappaleet).

3.

Lihat jaetaan yhtä suuriin ja mahdollisimman samanarvoisiin kasoihin kuin
seurueessa on jäsenenä perhekuntia eli jako-osuuksia. Lihakasat arvotaan jakoosakkaiden kesken.

IV

METSÄSTYSKOKOUS

1.

Ennen hirvieläinten metsästyskauden alkua pidetään metsästyskokous metsästyksen
johtajan määräämänä aikana.

2.

Metsästyskokouksessa on käsiteltävä liitteenä olevan malliesityslistan mukaiset asiat
(kts. Liite 2.)

V

MUUT SÄÄNNÖT

1.

Mikäli metsästyksen johtaja niin päättää, seurueen hirvipeijaiset järjestetään yhteisesti
talkoilla ja ne pidetään metsästyksen johtajan määräämänä aikana.

2.

Hirvipeijaispuheen pitää kulloinenkin jahtivouti tai erikseen sovittu henkilö.

VI

NÄIDEN SÄÄNTÖJEN MUKANA SEURAAVAT LIITTEET

Liite 1

Metsästyslain 52 §, koirakokeet ja koiran kouluttaminen

Liite 2

Metsästyskokous, malliesityslista

Liite 3

Hirviseurueen vuonna 1991-1992 rakentaman nylkyvajan kiinteistön säännöt

Näitä sääntöjä on muutettu ja käsitelty Rahkolan Eränkävijät ry:n kesäkokouksessa
4.8.2009. Nämä säännöt on hyväksytty Rahkolan Eränkävijät ry:n kesäkokouksessa
19.7.2010.

Liite 3
RAHKOLAN ERÄNKÄVIJÄT RY / HIRVISEURUE
NYLKYVAJAN SÄÄNNÖT
1. Säännöt koskevat Rahkolan Eränkävijät ry:n hirviseurueen vuonna 1991- 1992 rakentaman
nylkyvajan ja saunan käsittävää kiinteistöä.
Säännöt tarkennetaan tarvittaessa vuosittain.
2. Vajan käytöstä ovat tasavertaisina oikeutettuja päättämään kaikki hirviseurueeseen kuuluvat ja
seurueen määrittelemät maksut maksaneet jäsenet.
3. Vajan liittymismaksu on vuosikokouksen kulloinkin hyväksymä liittymismaksu.
4. Kiinteistö ovat oikeutettuja käyttämään myös Rahkolan Eränkävijät ry:n jäsenet korvaamalla
käytöstä aiheutuneet kulut.
5. Riistankäsittelypuolta saa käyttää vain syötävän riistaeläinten käsittelyyn, ei turkis- ja
tuhoeläinten käsittelyyn.
6. Kiinteistöä voidaan vuokrata ulkopuolisille erillisellä sopimuksella.
7. Kiinteistöön tehtävistä hankinnoista päättää hirviseurueen kokous. Pienehköistä hankinnoista
(200 €) voi päättää myös metsästyksen johtaja.
8. Kiinteistön kunnosta ja käytöstä vastaa metsästyksenjohtaja.

Liite 2
RAHKOLAN ERÄNKÄVIJÄT RY
HIRVISEURUE

MALLIESITYSLISTA

METSÄSTYSKOKOUS

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Milloin metsästys aloitetaan ja mistä
2. Mitä ammutaan
3. Varajohtajat
4. Hankinnat
5. Lupamaksut
6. Metsästyksessä käytettävät koirat ja muut koiramiesten asiat, rokotustodistukset.
7. Merkkilaukausten käyttö
8. Viikolla metsästys
9. Rangaistusseuraamukset
10. Peijaiset
11. Vierasmetsästys
12. Peltohirvien metsästys
13. Jahtipuhelinten ja radiopuhelinten käyttö
14. Lihanjako
15. Jahtivoudin kulukorvaus
16. Muut käsiteltävät asiat

Liite 1
52 §
Koirakokeet ja koiran kouluttaminen
Riistanhoitopiiri voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa 51 §:n
1 momentin velvollisuudesta. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja
riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä.
Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran
metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun.
Vastaavasti saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja
tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä helmikuun loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen
tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta.

