PERÄLÄN METSÄSTYSSEURA RY:N HIRVEN JA
VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT
(tässä säännössä peura tarkoittaa valkohäntäpeuraa)
METSÄSTYSALUE
Seuran metsästysalueiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat seuran
jäsenet. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa vuokrasopimusluetteloa ja kartastoa, joka on
hirvi- ja peuraseurueen käytössä.
YHTEISLUPA JA YHTEISTOIMINTA
Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirven- ja peuranmetsästyksen yhteislupaan.
Seura päättää vuosikokouksessaan, osallistuuko se yhteislupaan. Seuran metsästyksenjohtaja toimii
seuran edustajana yhteislupaneuvotteluissa ja yhteislupasopimuksessa. Hän neuvottelee ja sopii
muiden seurueiden kanssa myös alueiden mahdollisista vaihdoista vuosittain.
Yhteislupasopimuksen sisältö saatetaan metsästysseuran jäsenten tietoon. Metsästyksenjohtajat
sopivat muiden hirvi- ja peuraseurueiden johtajien kanssa alueiden käytöstä metsästyksessä.
PYYNTILUPIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT
Alue- ja pyyntilupahakemusten tekemisestä ja niihin liittyvistä mahdollisista lisäselvityksistä,
metsästyksenjohtajailmoituksesta, metsästyksen tuloksen ilmoittamisesta, maksujen hoitamisesta
sekä muista tarpeellisista metsästykseen liittyvistä asiakirjoista vastaavat seuran puheenjohtaja,
sihteeri ja metsästyksenjohtaja.
OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Seuran hirvenmetsästykseen voivat osallistua kaikki ne seuran jäsenet, joilla ampumakoe on
voimassa ja jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa tulevana syksynä seuran hirven metsästykseen.
Osallistua voi myös jaetulla osuudella (esim. 1 lihaosuus / 2-3 osallistujaa). Ilmoittautuminen
tapahtuu viimeistään hirviseurueen järjestäytymiskokouksessa.
Peuran metsästykseen voivat osallistua kaikki ne seuran jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet
osallistuvansa tulevana syksynä peuran metsästykseen. Ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään
peuraseurueen järjestäytymiskokouksessa.
Jäsen voi osallistua sekä hirvi- että peuraseurueeseen.
Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan hakemuksen ampujaluetteloon tarvittavat tiedot. Jos
ilmoittautuneelle tulee este osallistua syksyn metsästykseen, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi
metsästyksenjohtajalle ja kertoa myös, mikäli mahdollista, syy siihen, että peruu osallistumisensa.
Seuran kesäkokouksessa päätetään, miten muut kuin seuran jäsenet voivat osallistua hirven ja/tai
peuran metsästykseen (vierasjahdit).
SEURUEIDEN MUODOSTAMINEN
Seura metsästää yhtenä hirviseurueena, ja yhtenä peuraseurueena. Tarvittaessa uudesta seuruejaosta
päätetään seuran kesäkokouksessa.
METSÄSTYKSENJOHTAJAT
Metsästyksenjohtajat valitaan vuosikokouksessa tai hirvi- ja peuraseurueiden
järjestäytymiskokouksessa vuosikokouksen niin päättäessä. Metsästyksenjohtajan poissa ollessa hän
nimeää sille päivälle varajohtajista johtajan. Metsästyksenjohtaja antaa ennen metsästyksen alkua
suullisesti ja kirjallisesti turvallisuusohjeet kaikille metsästykseen osallistuville.
Metsästyksenjohtajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin
hirvi- ja peurapalavereihin.

OSALLISTUMISMAKSUT
Hirviseurueen järjestäytymiskokouksessa päätetään liittymis- ja osallistumismaksusta sekä maksun
suorittamisesta. Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. lupamaksuista ja peijaiskuluista.
Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan liha-osuuksien kesken.
Peuraseurueen järjestäytymiskokouksessa päätetään liittymis- ja osallistumismaksusta sekä maksun
suorittamisesta.
Liittymismaksu koostuu mm. hirvisaaliin käsittelyyn liittyvistä hankinnoista.
HIRVI- JA PEURAKOKOUS SEKÄ METSÄSTYSJÄRJESTELYISTÄ TIEDOTTAMINEN
Seuran kesäkokouksessa päätetään seuran hirvi- ja peurakokouksen pitämisestä. Hirvi- ja
peurakokouksessa sovitaan tarkemmin metsästysjärjestelyistä tulevana metsästyskautena.
Kokouksen avaa hirviseurueen metsästyksenjohtaja ja kokoukseen voivat osallistua kaikki seuran
jäsenet.
Metsästysjärjestelyistä päätökset tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kokoukseen osallistuvien
näkemyksiä.
Metsästysjärjestelyistä tiedotetaan seuran kotisivuilla.
OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
Hirviseurue metsästää lauantaisin ja sunnuntaisin sekä arkipyhinä.
Seurueen jäsen voi olla poissa yhden metsästyspäivän, ylimenevistä peritään sakkomaksu, jonka
määrä päätetään järjestäytymiskokouksessa.
Peuraseurue metsästää pääasiassa vahtimalla ja tarvittaessa metsästyksenjohtaja voi kutsua jäseniä
seuruejahtiin. Osallistumisvelvoitetta seuruemetsästykseen ei ole.
Hirvi- ja peuraseurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin
oheistoimintoihin; saaliin noutoon ja käsittelyyn, välinehuoltoon, saaliin käsittelypaikan ja
metsästysmajan puhtaana pitoon ja hoitoon sekä hirvipäivällisten valmisteluihin ja
jälkiselvittelyihin.
Kesäkokouksessa seura voi päättää osallistumisvelvollisuudesta toisinkin.
MÄÄRÄYKSET OSALLISTUJILLE SEURUEMETSÄSTYKSESSÄ


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 ja
peuran seuruemetsästyksessä



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 (hirvitornissa) ja ota pois piipusta heti kun
metsästystapahtuma on ohi ja viimeistään ennen passipaikalta (tornista) lähtemistä
 kun olet ampumassa hirveä tai muuta metsästyksen johtajan sallimaa riistaa
- varmista, ettei eläin ole kielletyllä ampumasektorilla
- varmista, ettei taustalla ole muita ihmisiä, koiria 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
 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
 lopetuslaukausta ammuttaessa on huolehdittava että koira on riittävän etäällä
 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
MÄÄRÄYKSET AMPUJILLE VAHTIMALLA METSÄSTETTÄESSÄ
 ilmoita jahtipäällikölle ja seurueen muille jäsenille etukäteen milloin ja minne olet menossa
vahtimaan. Tällä estetään vaaratilanteet ja metsästyksen häiriintyminen.
 vahtipaikalle tultuasi varmista turvalliset ampumasuunnat
 saaliista heti ilmoitus oma-riistaan ja seurueen muille jäsenille (Whats-app, tekstiviesti)
-

jos et käytä Oma-riista sovellusta, jahtipäällikkö merkkaa saaliin.

HAAVOITTAMISTILANNE
Ampujan tulee aina seurata tarkkaan eläimen käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen jälkeen.
Mikäli hirvi tai peura ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee ilmoittaa ennakolta
sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle, merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa ja
hirven sijainti laukaisuhetkellä. Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa
seurata haavoitetun eläimen jälkiä niiden vieressä enintään 100 metriä. Ammutun eläimen jäljille
lähtemisestä on aina ilmoitettava naapuripasseille. Jäljet voi merkitä esim. paperinpaloilla ja tärkeää
on, ettei jälkiä sotketa. Maastoon merkitään myös kohta, johon jäljittäminen päättyi.
KAATAJAMÄÄRITYS
Hirven, peuran tai muun metsästyksen johtajan salliman riistaeläimen kaatajaksi nimetään henkilö,
joka on todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Kaatajiksi voidaan
nimetä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään
metsästyksenjohtajan päättämällä tavalla. Jos on epäselvää, kuka kaatoi eläimen, kaatajan
nimeämisestä päättää metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita
todistajia.
SAALIINKÄSITTELY
Jokainen seurueen jäsen on velvollinen hankkimaan riittävän valmiuden ja osaamisen saaliin
käsittelyyn. Kaikki seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan saaliin käsittelyyn. Saalista tai
sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella, huonolla
hygienialla tai muulla tavalla. Vahtimalla kaadetun peuran käsittelystä vastaa yksin kaataja.
SAALIIN JAKO
Kaadetun eläimen pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden
mukaisesti eläimen kaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osalta tehdään päätös seuran
kesäkokouksessa etukäteen. Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paisti- ja/tai keittotarpeet
niille maanomistajalle, joille metsästysvuokrasopimuksessa on sovittu näin tehtävän. Lihanjako
tapahtuu seurueen osallistumismaksun maksaneiden kesken tasaosuuksin. Metsästysvieraiden
saalisosuuksista päätetään seuran kesäkokouksessa.
PEIJAISET JA HIRVIPÄIVÄLLISET
Hirvipäivällisten järjestelyistä sovitaan seuran kesäkokouksessa. Hirvi- ja peuraseurueet päättävät
omista peijaisistaan.
HIRVEN- JA PEURANMETSÄSTYSSÄÄNTÖJEN TUNTEMUS JA NOUDATTAMINEN
Jokainen hirven ja/tai peuran metsästykseen osallistuva on velvollinen perehtymään näihin
sääntöihin, jotka pidetään nähtävinä seuran metsästysmajalla sekä kotisivuilla. Jokainen seurueen
jäsen on velvollinen noudattamaan niitä kaikilta osin paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa
metsästyksenjohtaja joutuu erityisistä syistä antamaan toisenlaisia ohjeita metsästyksen käytännön
järjestelyihin.
Metsästyksenjohtaja voi keskeyttää metsästyksen siltä joka on alkoholin vaikutuksen alaisena.
Lisäksi seurueen jäseneltä joka tahallaan rikkoo näitä sääntöjä voi metsästyksen johtaja keskeyttää
metsästyksen kuluvan metsästyspäivän osalta. Rangaistuksista päättää metsästysseuran johtokunta
tai kokous.

Nämä hirvenmetsästyssäännöt on vahvistettu Perälän metsästysseura ry:n kokouksessa 5.6.2020 ja
tulevat voimaan toistaiseksi voimassaolevina 1.8.2020 alkaen.

