KAJAANIN METSÄSTÄJÄT RY
HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT
Yleistä
Kajaanin Metsästäjät Ry:n hirvenmetsästys järjestetään siten, että se tarjoaa hirviseurueen jäsenille ja
heidän mahdollisille vierailleen miellyttävän ja turvallisen jahtitapahtuman seuruemetsästyksenä tai
koirajahtina.
Metsästysalue
Seuran metsästysalueiden vuokrauksesta vastaa seuran hallitus. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla
olevaa vuokrasopimusluetteloa ja kartastoa. Kartasto on Oma Riista- sovelluksen kautta seuran jäsenten
käytettävissä.
Yhteislupa ja yhteistoiminta
Seura voi kuulua hirvenmetsästyksen yhteislupaan. Metsästyksenjohtaja toimii seuran edustajana
yhteislupaneuvotteluissa ja yhteislupasopimuksessa. Yhteislupasopimuksen sisältö saatetaan
metsästysseuran jäsenten tietoon. Metsästyksenjohtaja sopii muiden hirviseurueiden johtajien kanssa
alueiden käytöstä metsästyksessä.
Pyyntilupiin liittyvät asiakirjat
Pyyntilupahakemusten tekemisestä, metsästyksenjohtajailmoituksesta, metsästyksen tuloksen
ilmoittamisesta, maksujen hoitamisesta sekä muista tarpeellisista metsästykseen liittyvistä asiakirjoista
vastaa metsästyksenjohtaja.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Hirviseurueeseen voivat osallistua kaikki seuran jäsenet, joilla on metsästykseen vaadittavat luvat ja
ampumakoe voimassa. Osallistua voi myös puoliosuudella, jolloin jahtiin osallistumisvelvollisuus, maksut
ja lihaosuus puolittuvat.
Ilmoittautuminen tehdään elo– syyskuun aikana järjestettävään hirvikokoukseen mennessä.
Hirviseurueeseen kuulumaton seuran jäsen voi osallistua jahtiin ilman eri maksua ja ilman lihaosuutta
edellyttäen, että luvat hirvenmetsästykseen ovat kunnossa.
Hirviseurueen jäsen voi tuoda jahtiin vieraansa seuran kesäkokouksen määräämällä vierasmaksulla.
Tällainen vieras on jahdissa rivijäsenenä ilman erityiskohtelua.
Vierasjahdit
Vierasjahdissa pyritään seuran vieraalle järjestämään hirven kaatomahdollisuus. Vierasjahdin maksut
päättää seuran kesäkokous. Hirviseurue siirtää puolet vierasjahtituloistaan seuralle.
Metsästyksenjohtajat
Hirviseurue valitsee kokouksessaan metsästyksenjohtajan. Lisäksi valitaan tarpeellinen määrä varajohtajia.
Seurueen johtajan poissa ollessa hän nimeää sille päivälle varajohtajista johtajan.
Hirvikokous
Hirvikokouksessa päätetään metsästysjärjestelyistä ja osallistumismaksusta. Puhetta johtaa
metsästyksenjohtaja, ja kokoukseen voivat osallistua kaikki hirviseurueeseen ilmoittautuneet.
Metsästyksenjohtaja tekee päätökset metsästysjärjestelyistä kuultuaan hirvikokoukseen osallistuvien
näkemyksiä.

Osallistumisvelvollisuus
Hirvenmetsästys järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina ja viikolla yleensä
vähintään yhtenä arkipäivänä. Viikolla (ma-pe) metsästämisestä päättää metsästyksenjohtaja kuultuaan
hirviseurueen näkemyksiä asiasta. Jahdista ilmoitetaan seurueen jäsenille vähintään 1,5 vuorokautta
aiemmin.
Osallistumisvelvollisuus päätetään tarkemmin hirvikokouksessa. Ohjeellinen tavoite on osallistuminen
vähintään 2/3:aan viikonlopun jahtipäivistä. Viikonlopun poissaoloja voi korvata osallistumalla jahtiin
arkipäivinä.
Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös muihin metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin
kuten saaliin noutoon ja käsittelyyn ja lahtivajan puhtaana pitoon.
Muut metsästettävät eläimet
Hirvenmetsästyksen yhteydessä voi ampua myös metsäkauriin, villisian, ketun, supikoiran tai minkin.
Muuta pienriistaa ei saa ampua.
Yleiset määräykset
• metsästys aloitetaan jokaisena metsästyspäivänä käskynjaolla, jota ennen metsästystä ei saa aloittaa
• 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
• 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)
• metsästyspäivä päättyy, kun saalis on käsitelty ja jäljet siivottu tai kun metsästyksen johtaja niin
ilmoittaa. Jahdista voi poistua kesken päivän vain metsästyksen johtajan luvalla.
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 ilman lupaa
• jos joudut lähtemään passipaikalta kesken metsästystapahtuman, ilmoita siitä aina viereisille
passimiehille
• laita patruuna piippuun vasta passipaikalla ja ota pois piipusta heti kun metsästystapahtuma on
ohi ja viimeistään ennen passipaikalta lähtemistä
• kun olet ampumassa hirveä tai muuta metsästyksen johtajan sallimaa riistaa
o varmista, ettei eläin ole kielletyllä ampumasektorilla
o varmista, ettei taustalla ole muita ihmisiä tai omaisuutta
o ajometsästyksessä on oltava riittävästi etäisyyttä ajoketjuun
o koirametsästyksessä on varmistettava koiran ja koiranohjaajan sijainti
o epävarmassa tilanteessa jätä aina ampumatta
o ammu riittävän läheltä paikallaan olevaan tai hitaasti kävelevään eläimeen
o 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
• passissa pysytään metsästyksenjohtajan antamien määräysten mukaisesti

Määräykset koiranohjaajalle
• koiranohjaajan on annettava koiran paikannustiedot seurueen käyttöön jahtipäivän ajaksi
• koiranohjaajan on tiedettävä, missä passimiehet ovat passissa
• haukulle menemisestä ja ampumisesta on sovittava metsästyksenjohtajan kanssa
• koiranohjaajan on ilmoitettava, milloin hän on saapumassa metsästyslohkolta passimiesten luokse
Haavoittamistilanne
Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen jälkeen. Mikäli
hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee ilmoittaa tilanteesta metsästyksenjohtajalle,
merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa ja hirven sijainti laukaisuhetkellä. Mikäli metsästyksenjohtaja ei
ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä niiden vieressä enintään 100 metriä.
Ammutun hirven jäljille lähtemisestä on ilmoitettava naapuripasseille. Jäljet voi merkitä esim.
paperinpaloilla ja tärkeää on, ettei niitä sotketa. Maastoon merkitään myös kohta, johon jäljittäminen
päättyi.
Kaatajamääritys
Hirven 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.
Saaliin käsittely
Jokainen seurueen jäsen on velvollinen hankkimaan riittävän valmiuden ja osaamisen saaliin käsittelyyn.
Kaikki seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan saaliin käsittelyyn. Saaliin arvoa ei tule vaarantaa
tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella, huonolla hygienialla tai muulla tavalla.
Saaliin jako
Kaadetun eläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat eläimen kaatajalle.
Hirviseurue voidaan jakaa lihanjakoryhmiin, jotka jakavat etukäteen arvotussa järjestyksessä saaliin.
Kaatolupien mukaan tehdään ns. perusjako, jossa kukin jakoryhmä saa samanlaisen määrän aikuisia ja
vasoja. Perusjaon jälkeen jäävä ns. jakoperä käytetään lihamäärien tasoittamiseen ryhmien kesken ja siitä
varataan myös lihaosuus maanomistajille. Lihaa voidaan myös myydä tai kaatolupia voi jakoperästä jäädä
myös käyttämättä.
Peijaiset
Peijaisten järjestelyistä sovitaan hirvikokouksessa.
Hirvenmetsästyssääntöjen tuntemus ja noudattaminen
Jokainen hirvenmetsästykseen osallistuva on velvollinen perehtymään näihin sääntöihin, jotka jaetaan
kirjallisena kaikille seurueen jäsenille ja pidetään nähtävinä seuran kotisivuilla. Jokainen hirviseurueen
jäsen on velvollinen noudattamaan niitä kaikilta osin paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa metsästyksenjohtaja
joutuu erityisistä syistä antamaan toisenlaisia ohjeita metsästyksen käytännön järjestelyihin.
Nämä hirvenmetsästyssäännöt on vahvistettu Kajaanin Metsästäjät ry:n kesäkokouksessa 5.8.2020 ja tulevat voimaan
välittömästi.

