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Hirviseurue voi osallistua hirvitutkimuksiin keräämällä
havaintoja hirvistä ja antaa pyydettyjä näytteitä, tms.
Metsästysseuran hirvienmetsästysasioita hoitaa vuosit- Hirviseurue voi osallistua vapaaehtoiseen pelastuspaltain valittava hirvitoimikunta ohjesäännön mukaan. Käy- veluun. Hirviluvat anotaan mahdollisessa yhteisluvassa
tännön hirvijahdista päättää hirviseurue järjestymällä lapualaisten seurueiden kanssa, ellei siitä ole haittaa.
vuosittain elo-syyskuussa hirviseurueen kokouksessa
Jahtipäällikkö huolehtii yhteydenpidosta naapuriseuruja toimimalla metsästysajan lakien, asetusten ja muiden
eisiin ja viranomaisiin
ohjeiden mukaan. Jahti päättyy kun hirven rauhoitusaika
alkaa, luvat tulevat käytetyiksi tai hirvitoimikunta niin Hirviseurueen kokouksen työjärjestys
päättää. Seurueen kokous kutsutaan koolle Lapuan Sa1. valitaan puheenjohtaja ja sihteeri;
nomat -nimisessä lehdessä vähintään viikkoa ennen ko2. valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
kousta, sekä mahdollisessa jäsentiedotteessa. Kutsun
hoitaa hirvitoimikunnan puheenjohtaja. Ylimääräinen ko3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaikous voidaan kutsua koolle myös suullisesti, sähköpossuus;
tilla tai tekstiviestinä. Nämä saannöt koskevat vain hiredellisen kauden toiminta
ven, ei muiden hirvieläinten metsästystä.

I HIRVISEURUEEN TOIMINTA

Hirviseurueella on oma rahastonhoito pankkitileineen.
Tilikausi on metsästysvuosi.

4. todetaan edellisen jahdin lopputulos kaadettujen
hirvien ja muiden havaintojen osalta;

Hirviseurueella on metsästysasetuksen määräämä metsästyksen johtaja eli jahtipäällikkö eli vouti. Kunakin
vuonna on varsinainen jahtipäällikkö ja hänellä kaksi varapäällikköä. Päällikkyys etenee siten, että vuosittain valitaan kolmosjahtipäällikkö, joka seuraavana vuonna
siirtyy kakkoseksi ja edelleen seuraavana vuonna varsinaiseksi jahtipäälliköksi. Lisäksi seurueen ryhmänjohtajat voidaan ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle varapäälliköiksi. Jahtipäällikön toimikausi alkaa metsästysseuran vuosikokouksessa ja päättyy seuraavassa vuosikokouksessa. Jahtipäällikkö toimii hirvitoimikunnan
puheenjohtajana.

5. kuullaan selvitys edellisen kauden tileistä ja
kuullaan tilintarkastajan lausunto;

Hirvitoimikunnan asettaa metsästysseuran vuosikokous
ja vastaa tekemisistään metsästysseuran johtokunnalle
ja metsästysseuran yleiskokoukselle. Hirvitoimikunta
kantaa päävastuun hirvikannan kehittymisestä, seuraamisesta sekä jäävän kannan arvioimisesta. Täten hirvitoimikunta myös päättää jahdin määräaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta ja tarvittaessa uudellen
aloittamisesta ottaen huomioon riistaviranomaisten antamat suositukset. Kaksi hirvitoimikunnan jäsentä voi
vaatia hirvitoimikunnan kokouksen kokoon kutsumista,
jossa tehdään päätöksiä jahdin alkuperäisten jahtisuunnitelmien muuttamisesta. Hirvitoimikunta huolehtii kaatoilmoituksen teosta, hirvihavaintokortin täytöstä, hirvilaskentojen järjestämisestä, kaatolupamaksuista ja
muista jahdin lopetukseen liittyvistä asioista. Hirvitoimikunta tekee esityksen seuraavan jahtikauden hirvilupamääräksi. Samoin hirvitoimikunta tekee muut hirvenmetsästysasioita koskevat esitykset metsästysseuran
yleiskokoukselle. Tehdyistä päätöksistä tiedotetaan
metsästysseuran jäsentiedotteessa.

6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. todetaan annetut viranomaisselvitykset;
alkavan kauden toiminta
8. valitaan hirviseurueen rahastonhoitaja, tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö;
9. päätetään hirvien kuljetuksesta;
10. päätetään hirvien nylkemisestä, lihan leikkuusta,
säilytyksestä ja jaosta;
11. otetaan ilmoittautumiset seurueeseen ja päätetään edellisen kauden jäsenten jälki-ilmoittautumisajasta ja osallistumismaksun eräpäivästä;
12. määrätään seurueeseen liittymismaksun suuruus (ns. kalustomaksu) huomioiden hirviseurueen hankkiman kaluston käypä arvo;
13. määrätään osallistumismaksun suuruus;
14. päätetään näiden sääntöjen III –kohdassa mainitun poissaolomaksun suuruus;
15. päätetään jauhetun jäteliha -luu -seoksen myynnistä ja hinnasta sekä seurueessa käytettävää
hirvikoiraa kohti annettavasta jäteliha –luu –
seoksen määrästä;
16. päätetään mahdollisista vierasmaksuista.;
17. todetaan seurueesta eronneet ja palautusmaksu,
alle 10 €:n palautusmaksua ei kuitenkaan palauteta;
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18. otetaan tiedot käytettävistä hirvikoirista (ohjaaja, 2. Rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi hyviä
koiran nimi, ikä, yleinen toimivuus, hallittavuus, metsästystapoja.
onko aikaisempia kaatoja, onko koetuloksia, on3. Metsästää ilman tai vastoin metsästyksenjohtajan luko valionarvoja) ja päätetään koirien käytöstä;
paa tai ohjeita.
19. päätetään mahdolliset kaatorajoitukset ja tode4. Aiheuttaa seuralle tai seurueelle haittaa tai toimii niitaan muut suositukset;
den etujen vastaisesti.
20. päätetään nahkojen myynnistä;
5. Jättää jäsenmaksunsa tai jako-osuutensa maksamatta
21. päätetään pyhäinpäivän jahdista;
tai muut velvoitteet täyttämättä.
22. päätetään peijaisten pidosta;
23.

24.

25.
26.

6. Toistuvasti pyrkii jahtiin alkoholin vaikutuksen alaisepäätetään ohiampumisesta ja haavoittamisesta na.
mahdollisesti annettavista saktioista (joita ei so- 7. Kieltäytyy noudattamasta saamaansa kurinpitoranvelleta vahingoittuneen eläimen jahdissa) ja pää- gaistusta.
tetään ampumakortin täytöstä;
Mikäli jäsen erotetaan seurueesta, hänelle ei palauteta
valitaan seuraavan vuoden jahtipäällikkö, jota kuluvan kauden osallistumismaksua tai osaa siitä.
ehdotetaan metsästysseuran yleiskokoukselle
Muusta kurinpidosta päättävät jahtipäälliköt seuraavien
hirvitoimikunnan puheenjohtajaksi, kaksi varaperiaatteiden mukaan:
päällikköä ja tehdään ehdotus metsästysseuran
yleiskokoukselle hirvitoimikunnan jäseniksi, joi- Hirvieläimen metsästykseen osallistuva on metsästyslain 28§ mukaan velvollinen noudattamaan metsästykta ehdotetaan voutien lisäksi 5 henkilöä;
sen johtajan antamia määräyksiä. Saman pykälän mupäätetään jahdin aloituksesta ja alustavasi jahtikaan metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen
päivistä;
osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja
päätetään muista esille tulevista asioista.
määräyksiä.

27. kokouksen päättäminen.

II HIRVISEURUEEN JÄSENYYS:
Haapakosken metsästäjät r.y:n hirviseurueen muodostavat seurueen vuosikokouksessa seurueeseen ilmoittautuvat metsästysseuran täysivaltaiset jäsenet siten, kuinka metsästysseuran ohjesäännössä määrätään.
Ensimmäistä kertaa lihaosuudella seurueeseen liittyvän
on maksettava henkilökohtainen liittymismaksu, joka on
kertakaikkinen kulumaksu teurastamo- ym. kalustosta ja
jota ei palauteta. Liittymismaksun määrää kunkin vuoden seurueen vuosikokous huomioiden hirviseurueen
aikaisemmin hankkiman kaluston käypä arvo ja seurueen kassavarat.
Seurueen jäsenyys velvoittaa tomimaan myös hirvien
jatkokäsittelyssä, kuten ruhojen vetämisessä ja toimittamisessa teurastamolle sekä vuorollaan olemaan teurastamon töissä. Mikäli jäsen ei voi osallistua teurastamovuoroonsa hänen tulee sopia ryhmänjohtajan kanssa, kuinka hän hoitaa tai korvaa työvelvoitteensa.

Jäsen voidaan erottaa seurueesta, jos hän:

Hirviseurueella on kirjalliset säännöt ja kirjalliset toimintaohjeet. Lisäksi annetaan suullisia ohjeita. Kirjallisilla
säännöillä ja ohjeilla pyritään miellyttävään jahtiin ja ennaltaehkäisemään vaaratilanteita. Tällöin huolehditaan
siitä, että jokainen jäsen tutustuu sääntöihin ja muihin
ohjeisiin vuosittain. Alkukokouksessa jaetaan voimassa
olevat säännöt ja muut ohjeet. Kuitatessaan osallistumismaksunsa maksetuksi jäsen sitoutuu noudattamaan
hirviseurueen sääntöjä ja kirjallisia ohjeita ja jahdin aikana annettuja suullisia ohjeita.
Mikäli kuitenkin sääntöjä tai kirjallisia tai suullisia ohjeita rikkoo, seuraa siitä kurinpitorangaistus voutien harkinnan mukaan joista seuraavassa joitakin esimerkkejä:
Kurinpitotoimiin johtavat muun muassa kielletyn eläimen ampuminen, voutien tai ryhmänjohtajan antamien
suullisten ohjeiden vastainen toiminta, kirjallisten sääntöjen ja ohjeiden vastainen toiminta, osallistuminen jahtiin humalassa, hirven kaato kiellettyyn kellonaikaan,
siirtyminen ilman lupaa uuteen passipaikkaan, kieltäytyminen annetusta tehtävästä, muunnetun tiedon puhuminen, tiedon panttaus ja metsästysseuran tai seurueen
maineen tahraaminen sekä esimerkiksi koiran kuuloa
vahingoittava ampuminen.

1. Aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa ihKurinpitorangaistuksia ovat esimerkiksi kaatajanoikeukmisille, kotieläimille tai omaisuudelle
sien menettäminen, rikepäivän lihaosuuden menettäminen, enintään kahden päivän metsästyskielto, metsäsVahvistettu metsästysseuran yleiskokouksessa 3.3.2007
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tyskiellon aikaisen lihaosuuden menettäminen, luvatto- Koirankäytön säännöt:
masti ampumansa suurisarvisen uroksen sarvitrofeen
1) seurueeseen otetaan toimivaksi todettuja koiria
valmistuksen maksaminen ja kaatolupamaksun hyvittähuomioiden nuorten koirien koulutusmahdolliminen seurueelle tai edellämainittujen rangaistusten yhsuus;
distelmä.
2) koiraryhmän muodostaa koiran ohjaaja ja ryhLieventäviä asianhaaroja ovat mm. vaikeissa olosuhmään määrätty (määrätyt) muu(t) vaihtuva(t)
teissa tapahtuva ja kokemattomuudesta johtuva toiminhenkilö(t). Ryhmä noudattaa jahtipäälliköltä
tarike. Toistuva rike samana jahtikautena voi johtaa
saamiaan ohjeita operoinnissa;
kaksinkertaiseen rangaistukseen ja mikäli kieltäytyy
3) koiraryhmä on jatkuvasti jahtipäällikön, seurusaamastaan kurinpitorangaistuksesta, johtaa se seurueen ja toistensa tavoitettavissa puhelimella.
eesta erottamisharkintaan. Mikäli on aihetta epäillä metRyhmä antaa tietoa liikkeistään ja hirvihavainsästysrikkomusta tai -rikosta tai laillisen metsästyksen
noistaan jahtipäällikölle. Erityisesti paikantavien
häirintää, annetaan asia voutien harkinnan mukaan potutkalaitteiden käyttäjien tulee tiedottaa koiransa
liisien tutkittavaksi.
sijainnista, eikä saa pyrkiä oman edun tavoitteVoutien antamasta kurinpitorangaistuksesta voi valittaa
luun;
hirvitoimikunnalle. Valituksen käsittelyyn eivät osallistu
4) koiraoperaatio voidaan aloittaa voudin määräykjahtipäälliköt.
sestä ennen passituksen järjestämistä;
5) jahtiin saa tuoda vain jahtiin ilmoitetut koirat;

III METSÄSTYS
Metsästystä varten hirviseurue jaetaan voutien toimesta
tarkoituksenmukaisiin ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle määrätään ryhmänjohtaja, joka käyttää jahtipäällikön määräysvaltaa ryhmäänsä nähden ajon, passituksen ym. järjestelyjen osalta.
Kunakin päivänä jahti aloitetaan sovitussa paikassa pidettävällä nimenhuudolla ja kertauksella tarpeellisista
asioista. Samalla vouti ilmoittaa kellonajat, joiden välissä hirveä voi ampua. Luvan poiketa kellonajoista voi antaa vain vouti. Mikäli jäsen joutuu lähtemään jahdista
kesken päivää, on asiasta ilmoitettava jahtipäällikölle tai
ryhmänjohtajalle.
Jahtikauden aikana saa jahdista olla poissa kaksi päivää, mikäli ilmoittaa jahtipäällikölle hyväksyttävän syyn.
Useammasta poissaolopäivästä jäsen maksaa alkukokouksen määräämän poissaolomaksun. Poissaolomaksua ei kuitenkaan määrätä sairastumisen, koirakokeen,
tuomaritehtävän tai perhejuhlan takia. poissaolopäivän
voi korvata vapaaehtoisella jahtipäivällä.
Metsästys suoritetaan:

1) Koirametsästyksenä, jossa koiraa seuraa 1 - 3 jä-

6) nuoren koiran ensimmäistä seisontahaukusta
tehtävää kaatoa varten annetaan erillinen rauhallinen maasto sen jälkeen kun koiralla on riittävät
edellytykset em. operointiin. Koiranohjaaja saa
halutessaan avukseen kokeneita koira- ja passimiehiä. Muun koulutuksen hoitaa koiran ohjaaja itse;
7) koiraa ei saa ampua. Koiran käyttöarvoa ei saa
pilata tai alentaa. Koiran käyttöarvo loppuu pysyvään fyysiseen vammautumiseen tai paukkuarkuuteen. Paukkuarkuus voi syntyä koiran yli
ampumalla tai lähellä ammutun laukauksen
suupamauksesta. Koiraa ei saa missään tilanteessa kohdella kaltoin. Koirien tappelut kaadoilla on estettävä. Koiraa ei saa ruokkia metsässä;
8) koiran ohjaaja antaa alkukokouksessa koirastaan kaikki koiratietolomakkeella pyydetyt tiedot. Koirat jaetaan voutien toimesta ominaisuuksien (mm. yleinen toimivuus, hakulaajuus,
sitkeys ja hallittavuus) perusteella ryhmiin. Voudit arpovat kullekin koiralle maaston huomioiden em. tiedot;

sentä pyrkien kaatamaan hirven seisontahaukusta.
Myös voidaan järjestää passimiehiä hirven oletetuille
kulkureiteille. Tällöin passimiehet eivät saa liikkua hiipimällä esimerkiksi haukulle.

9) mikäli jäsen käyttää useampaa koiraansa jahdissa, saa hän yhteensä 1,5 –kertaisen määrän
koiravuoroja yhden koiran käyttäjään verrattuna,
muusta menettelystä päättää vouti.

Jäsenellä on oikeus käyttää koiraansa metsästyksessä
jahtipäällikön kanssa sovituissa puitteissa. Jäsen on
velvollinen antamaan koiransa esimerkiksi haavoittuneen hirven etsintään.

2) Ajometsästyksenä, jolloin noin puolet seurueesta
muodostaa ajoketjun, joka ajaa ääntä torvella pitäen
voudin määräämän alueen kävelyvauhdilla määrättynä
aikana toisen puolen seuruetta ollessa passissa jahti-
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päällikön määräämällä alueella. Ajo voidaan suorittaa Jokaisesta kaadetusta hirvestä annetaan n. 2 kg:n
aseettomana.
maanomistajan pala arpomalla maitaan metsästysseuVahinkohirvijahti järjestetään vahinkojen sitä vaatiessa ralle vuokranneiden keskuudesta palan saaja. Arvonja määräysten niin salliessa. Jahtiin osallistujat määrää nasta pidetään kirjaa ja arvonta kiertää niin kauan, että
jahtipäällikkö. Jahtiin osallistujat huolehtivat mahdolli- jokainen maanomistaja on palan saanut. Sen jälkeen alsen saaliin kuljetuksen ja nylkemisen ja tiedottavat ta- kaa uusi arvontakierros. Jahtipäälliköllä on oikeus antaa
metsästysseuran toimintaa tukevassa tarkoituksessa lipahtumien kulusta jahtipäällikölle.
haa hyväntekeväisyyteen kohtuullisessa määrin.
Metsästyksen kulkuun liittyvät asiat pidetään seurueen
Jaettavan lihan määrä tilastoidaan jakokerroittain.
omana tietona.
Seurueen jäsenellä on oikeus tuoda aseettoman vieVI KUSTANNUKSET
raansa seuraamaan jahtia jahtipäällikön luvalla. Jäsen
vastaa vieraan asianmukaisesta vaatetuksesta ja huo- Hirvenmetsästyksestä aiheutuvat kustannukset pidetään
lehtii turvallisuudesta.
erossa metsästysseuran muusta taloudesta, mutta peiYksityiskohtaiset turvallisuus- ym. menettelytapaohjeet jaat järjestetään yhteistoiminnassa ja yhteisvastuulannetaan erillisessä ohjeessa ja jahdin alkupuhuttelussa lisesti metsästysseuran kanssa.
ja joita tarvittaessa kerrataan jahdin kuluessa.
Jahtipäällikkö on vapaa osallistumismaksusta varsinaisena päällikkövuotenaan.

IV HIRVEN KAATO, KAATAJA JA
KAATAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Ylimääräinen raha, jota saattaa kertyä, voidaan pitää jahtikausien väli pankkitilillä. Mikäli jäsen ei jatka seuraavana vuonna hirviseurueessa, palautetaan hänelle
laskennallinen osuus rahavaroista, kuitenkaan alle 10
Hirven saa ampua, jos se on luvan tarkoittama eläin ja €:n palautusta ei makseta.
on edullisessa asemassa ja asennossa ampujasta katsoen sekä turvallisessa ampumasuunnassa eikä ole
VII PÄÄTÖKSEN TEKO
selvästi toisen passimiehen sektorissa.
Seurueen jäsenen ottaa ja erottaa ja myös erottamisHirven kaataja on se, joka on ensimmäisenä osunut hir- rangaistuksista päättää seurueen kokous. Päätökset
veen kuolettavan laukauksen. Kuolettavia osumia ovat tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi
ainakin selkä- ja kaularankaosumat sekä keuhkojen tai erottamistapauksissa, joissa tarvitaan 2/3 äänistä erotmuiden sisäelinten vioittaminen, ja jotka kaatavat hiven tamisen puolesta.
alle yhden kilometrin matkalle ampumapaikasta tai alle
puolen tunnin kuluessa laukauksesta. Mikäli kaatajasta Erottaminen voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi
on epäselvyyttä, tutkii asian hirvitoimikunta kuullen am- ja asiasta on tehtävä päätös heti, kun siihen liittyvät seipujia. Mikäli kaatajasta ei päästä sopimukseen, rat- kat on selvitetty. Erottaminen tulee voimaan heti vaikka
kaistaan kaataja arvalla ja kaatajan oikeudet siirtyvät päätöksestä valitettaisiin.
seurueelle (ja esim. sarvet metsästysmajan seinälle).
Hirvenmetsästysseurueen päätöksistä voi valittaa metsästysseuran johtokunnalle. Johtokunta voi kieltää erotKaatajalle kuuluvat talja ja pää sarvineen ja kielineen
tamisen täytäntöönpanon erillisellä päätöksellän, vaikka
Kaatajalle kuuluvat myös sisäelimet, jotka hän voi jakaa erottamisasiaa koskevaa valitusta ei vielä olisi ratkaistu.
hirven avaajien kesken. Mikäli kaataja luopuu oikeuksisHirvenmetsästyksen johtajalla on metsästyslain ja -asetaan, tekee hän sen korvauksetta seurueen hyväksi.
tuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet päätöksen
Kaatajan velvollisuuksiin kuuluu avata ampumansa hir- tekoon.
vi.
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, kun siitä mainitaan hirviseurueen kokouskutsussa.

V SAALIIN JAKO

Nämä säännöt vahvistetaan metsästysseuran yleiskoSaatu saalis jaetaan tasa-arvoisiin osiin kullekin liha- kouksessa.
osuudelle vaakaa apuna käyttäen.
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