KÄÄNNÄN ERÄ ry:n HIRVISEURUEEN SÄÄNNÖT
1. YLEISTÄ
A. Hirvenpyynti suoritetaan valtion asettamien sääntöjen puitteissa.
B. Hirvenpyynti tapahtuu pääsääntöisesti viikonloppupyyntinä (la – su)
hirvenmetsästyksenjohtajan johdolla.
C. Hirvenmetsästyksenjohtaja, varajohtaja ja peltopyynninjohtaja muodostavat
tuomariston, joka käsittelee ja päättää ristiriidat ja kurinpidolliset asiat. Mikäli
hirviseurueen jäsen ei tyydy tuomariston päätökseen hänellä on oikeus valittaa
siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Määräaika valituksen tekemiseen on
seitsemän (7) päivää siitä päivästä jona tuomariston ratkaisu julistettiin ja
annettiin, tätä päivää määräaikaan lukematta.
D. Ampujana hirvenmetsästykseen osallistujalta vaaditaan vuosittain
riistanhoitoyhdistyksen järjestämissä harjoituksissa suoritettu hyväksytty
ampumakoe jonka ammunnanvalvoja kuittaa allekirjoituksellaan
voimassaolevaan hirvimerkkikorttiin.
2. JÄSENYYS
A. Seurueen jäseneksi pääsee varsinainen jäsen, jos hän;
1. On hyvämaineinen ja maltillinen sekä omaa riittävän luonnontuntemuksen ja aseen
turvallisen käsittelytaidon.
2. On suorittanut jäsenmaksunsa ja muut velvoitteet ja ottanut aktiivisesti osaa seuran
toimintaan vähintään erikseen määrättyjen talkoovelvoitteiden mukaisesti.
3. Omistaa voimassaolevan metsästyskortin, sekä on suorittanut ampumakokeen
hyväksyttävästi.
4. Erityistapauksissa voidaan seurueeseen hyväksyä jäseneksi näistä säännöistä poiketen, kuten
ansioitunut toiminta seuran hyväksi tms.(ns. maanvuokraaja- kohta)
5. Ei ole jako-osuudella mukana muissa seurueissa.
6. Sitoutuu noudattamaan metsästyslakia ja sen pohjalta annettuja asetuksia sekä
metsästyksenjohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä, elleivät ne ole metsästyslainsäädännön
ja hyvien tapojen vastaisia, sekä näitä sääntöjä ja hyviä metsästystapoja.
7. Uusien jäsenten liittymismaksu määritellään hirvikokouksessa vuosittain
B. Lisämääräyksiä:
1. Samasta perheestä voi olla seurueessa useampikin jäsen
2. Vieraiden osallistumisesta aseellisena tai aseettomana jahtiin päättää seurue kussakin
tapauksessa erikseen.
3. Henkilö, joka on tuomittu metsästyslain tai sen pohjalta annettujen asetusten rikkomisesta
rangaistukseen, (myös sakkorangaistus) voidaan jättää valitsematta seurueeseen
tapauskohtaisesti harkiten.
4. Seurueeseen on ilmoittauduttava viimeistään pyyntikokouksessa.
C. Jäsen voidaan evätä metsästämästä tai muutoin rangaista seurueessa, jos hän:
1. Aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa ihmisille, kotieläimille tai toisen
omaisuudelle.

2.
3.
4.
5.
6.

Rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi hyviä metsästystapoja.
Metsästää ilman tai vastoin metsästyksenjohtajan lupaa tai ohjeita.
Aiheuttaa seuralle tai seurueelle huomattavaa vahinkoa ja toimii niiden etujen vastaisesti.
Jättää jäsenmaksunsa tai jako-osuutensa maksamatta tai muut velvollisuutensa täyttämättä
Hirvieläintä ampuessaan poikkeaa annetuista ohjeista lukumäärään, ikään ja sukupuoleen
nähden.
7. Ampuu huolimattoman tai tarpeettoman laukauksen
8. Poistuu luvatta passipaikalta tai jahdista
9. Käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen aikana muita henkilöitä kohtaan tai on alkoholin
vaikutuksen alainen.
D. Rangaistusseuraamuksia:
1. Tuomariston määräämä metsästyskielto joka voi olla joko määräaikainen tai koko
pyyntikautta koskeva
2. Tuomariston päättämä muu kohtuullinen rangaistus
1. METSÄSTYS
A. Metsästyksen yleinen luonne:
1. Metsästys suoritetaan pääsääntöisesti hirvikoiria käyttäen tai ns. ajometsästyksenä sekä
peltopyyntinä
2. Tämän lisäksi jokaisen tulee noudattaa metsästyksenjohtajan erikseen antamia ohjeita.
3. Passipaikalla passimiehen tulee välittömästi selvittää itselleen muiden passimiesten asema ja
selvittää itselleen ampumasektori tai sektorit, sekä mahdollisten ajo- ja koiramiesten
lähestymisalue, jossa on otettu turvallisuusnäkökohdat huomioon. Erityisesti tulee varoa
tiealueita ja asutusta.
4. Passimiehet eivät saa poistua passipaikalta ilman metsästyksenjohtajan erillistä lupaa. Lupa
varmistetaan aina kulloinkin vallitsevien tilanteiden ja mahdollisuuksien mukaan.. Pahasti
haavoittunut hirvi pitää pyrkiä lopettamaan kuitenkin nopeasti.
5. Pyyntitavat ja määrät lupien puitteissa päättää hirviseurue viikoittain yhdessä. Koiralta
pyydettäessä on mukana oltava vähintään kaksi (2 )jäsentä
6. Peltopyyntiin menevän on aina ilmoitettava peltopyynninjohtajalle kuka menee ja mille
lohkolle, ja varmistettava, että tarpeellinen apuvoima on aina puhelinsoiton päässä
saatavilla.
7. Viikkopyynnissä koiranohjaaja toimii päällikkönä hirvenmetsästyksen johtajan luvalla
8. Hirvenmetsästyksen johtaja seuraa jäsenten osallistumista pyyntiin ja puuttuu poissaoloihin
harkintansa mukaan
B. Kaatoa koskevia määräyksiä:
1. Ampujan on ennen laukausta varmasti tunnistettava eläin ja varmistauduttava, ettei
ampumalinjalla eikä takamaastossa ole ketään.. Ennen muiden paikalle saapumista
poistetaan aseesta patruunat ja kytketään koirat
2. Ampuja jää aina kaatamispaikalle ja suorittaa välittömästi pistämisen sekä ilmoituksen
kaadosta ja sen sijainnista. Tämän jälkeen aloitetaan suolistus ja kuljetusreitin suunnittelu.
3. Haavakosta välittömästi ilmoitus hirvenmetsästyksen johtajalle
C. Hirvikoiria koskevia säännöksiä:
1. Jokaisella seurueen jäsenellä on oikeus käyttää koiraansa metsästyksessä.
2. Koirien käytöstä sovitaan tasapuolisesti pyyntiseurueen jäsenten kesken.
3. Vieraan koiran ja koiranohjaajan käyttö mahdollista paikalla olevien koiramiesten
suostumuksella

3. SAALIINJAKO
1. Pää sarvineen kuuluu ampujalle. Saaliin sisäelimet jaetaan ampujan ja pyyntiporukan
kesken.
2. Maanomistajien osuus päätetään vuosittain erikseen
3. Kaikki osakkaat saavat saman lihaosuuden. Mahdollisten täyteen jako-osuuteen
oikeuttavien pyyntivelvoitepäivien määrä sovitaan ennen jahtia tapahtuvassa
syyspalaverissa. Velvoitteensa laiminlyönyt ei saa täyttä lihaosuutta.
4. PÄÄTÖSTEN TEKO
1. Hirvenmetsästyksenjohtajalla on hirvenmetsästyksestä annetun asetuksen mukaiset
oikeudet päätösten tekoon
2. Hirviporukka päättää yhteisesti käytännön metsästykseen liittyvistä järjestelyistä.
5. KUSTANNUKSET
1. Hirviseurue maksaa peijaishirven ja maanomistajahirvien lupamaksut
2. Peijaiset järjestää hirviseurue
6. SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN
Nämä säännöt on hyväksytty tässä muodossa Käännän Erä ry:n vuosikokouksessa 23.07.2006.
Nämä säännöt kumoavat kaikki aikaisemmat hirvenmetsästystä koskevat säännöt. Näiden
sääntöjen muuttaminen voidaan tehdä ainoastaan Käännän Erä ry:n yleisen kokouksen
päätöksellä.

