Metsästysseura Teljo ry

Metsästyssääntö
Tämän metsästyssäännön on hyväksynyt ja vahvistanut Metsästysseura Teljo ry:n
kesäkokous 25.7.2021.

Hirvi- ja valkohäntäpeurajaostot
1§ HIRVI- JA VALKOHÄNTÄPEURAJAOSTOJEN JÄSENYYS
1. Hirvijaoston jäseniä ovat kaikki seuran varsinaiset jäsenet, joilla on osuus hirvisaaliin jaosta.
Anomuksesta uudet jäsenet hirvijaostoon valitsee hirvijaosto kokouksessaan. Hirvijaoston
jäsenyys edellyttää, että jäsen on toiminut vähintään kaksi metsästyskautta
valkohäntäpeurajaoston jäsenenä.
2. Valkohäntäpeurajaoston jäseniä ovat kaikki seuran varsinaiset jäsenet, joilla on osuus
valkohäntäpeurasaaliin jaosta. Anomuksesta uudet jäsenet valkohäntäpeurajaostoon valitsee
hirvijaosto kokouksessaan. Jaoston jäsenyys edellyttää, että jäsen on toiminut vähintään kaksi
metsästyskautta ns. aseellisena ajohenkilönä.
3. Jaostojen jäsenellä on yksi ääni yhtä lihaosuutta kohti.
4. Anomuksesta aseellisen ajohenkilön nimeää hirvijaosto kokouksessaan seuran jäsenistä.
Koejäsenelle nimetään vastuullinen kummi, joka perehdyttää koejäsenen seuran
toimintatapoihin ja valvoo hänen toimintaansa luvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä.
5. Hirvijaosto voi kokouksessaan poiketa näistä 1§:n aikarajoista ja muista ehdoista erittäin
painaviin syihin vedoten.
6. Jaostojen liittymismaksuista ja vuosittaisista maksuista määrää hirvijaosto kokouksessaan.
2§ YLEISTÄ
1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä,
hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä
sopimuksia.
2. Kaadettavaksi anottavien hirvien ja valkohäntäpeurojen lukumäärä sopeutetaan alueen kannan
vuosituottoon, tutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja
tieliikenteen vahinkomääriin.
3. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli jaostojen jäsenillä on yhtäläiset
oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.

4. Mahdolliset muutokset hirvi- ja valkohäntäpeurajaostojen metsästyssääntöön tekee hirvijaosto
kokouksessaan ja seuran kesäkokous vahvistaa muutokset.
3§ METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa hallitus tai sen erikseen valtuuttamat seuran
jäsenet.
2. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa, sähköistä kartastoa, joka on myös jäsenistön
käytössä.
3. Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua luvanvaraisten hirvieläinten metsästyksen
yhteislupaan.
4§ KAATOLUVAT
1. Kaatolupa-anomuksen tekemisestä ja haettavien lupamäärien mahdollisesta toimittamisesta
yhteisluvan hakijalle vastaa hirvijaosto.
2. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat yhteislupakumppaneiden kanssa ainakin yksi
seuran nimenkirjoittaja ja/tai hirvenmetsästyksen metsästyksenjohtaja.
5§ OSALLISTUMISOIKEUS
1. Hirven ja valkohäntäpeuran metsästykseen oikeutettuja ovat kaikki tämän ohjesäännön 1§:ssä
mainitut seuran jäsenet.
2. Lihaosuuteen ovat oikeutettuja vain jaostojen varsinaiset jäsenet. Lihaosuuksien suuruuden
vahvistaa hirvijaosto kokouksessaan ennen jahtikauden alkua.
3. Ampujana sekä jahti- että kytismetsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna
voimassa oleva lakisääteinen ampumakoe sekä hirvijaoston kokouksessaan vahvistama määrä
ampumaharjoitteluja/-kilpailuja, jotka pitää olla harjoittelusta/kilpailusta vastaavien hyväksymiä.
4. Ampujan pitää ennen jahtikautta aloittaessaan esittää metsästyksenjohtajalle, että
riistanhoitomaksu, seuran jäsenmaksu ja muut metsästykseen liittyvät maksut on suoritettu.
5. Seuran ulkopuolisten metsästysvieraiden osallistumisesta päättää metsästyksenjohtaja
hirvijaoston kokouksessaan päättämien periaatteiden mukaan, ja heitä koskee laissa määrätyt
velvoitteet.
6. Hirven, valkohäntäpeuran ja myös metsäkauriin metsästykseen osallistujilta edellytetään
oranssia vaatetusta sekä yhteisjahdeissa että ns. kytismetsästyksessä lakiin ja
turvallisuusnäkökohtiin perustuen.

6§ METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
1. Seuran hirven ja valkohäntäpeuran metsästyksenjohtajat ja tarvittavan määrän varajohtajia
valitsee vuosittain hirvijaosto kokouksessaan.
2. Hirvi- ja valkohäntäpeurajaostojen kokousta johtaa seuran puheenjohtaja tai hänen ollessa
estyneenä varapuheenjohtaja. Kummankin ollessa estyneenä kokous valitsee keskuudestaan
kokoukselle puheenjohtajan. Pöytäkirjaa pitää seuran sihteeri tai kokouksen valitsema henkilö.
3. Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan tilastointia, seuran vuosikertomusta,
riistalaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten.
4. Hirvijaosto valitsee kokouksessaan ennen jahtikauden alkua työtehtävät, joihin jäsenistö
sitoutuu. Tehtäviä ovat muun muassa nylkyryhmä, lihanleikkaajat ja siistijät.
7§ METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT
1. Metsästyskauden aloittamisesta päätetään hirvijaoston kokouksessa.
2. Yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat metsästyskauden viikonvaihteet (la ja su). Muina päivinä
tapahtuvasta metsästyksestä päättävät metsästyksenjohtajat.
3. Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista päättävät metsästyksenjohtajat.
8§ OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
1. Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä
päätetään hirvijaoston kokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös
metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.
2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn
liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito,
passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen.
3. Jaostojen jäsenellä on painavista syistä johtuen oikeus erillisellä anomuksella/ilmoituksella
hirvijaoston kokoukselle pitää vapaavuosi (1.9. – 31.8.). Vapaavuoden aikana jäsen ei menetä
jaoston jäsenyyttä, jos hän suorittaa hirvijaoston kokouksessaan vapaavuotta pitävälle määräämät
maksut. Vapaavuosi myönnetään vuodeksi (1.9.-31.8.) kerrallaan ja se pitää anoa/ilmoittaa aina
ennen jahtikautta hirvijaoston kokoukselle. Vapaavuotta pitävällä jäsenellä ei ole äänestysoikeutta
jaostojen kokouksissa.

9§ AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY
1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän
ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin.
2. Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen
saaliin pistäminen, mikäli osuma ei ole keuhkoalueella.
3. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti.
4. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn.
10§ HAAVOITTAMISTILANNE
1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan, miten hirvieläin käyttäytyy ammutun laukauksen jälkeen.
2. Mikäli hirvieläin ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee:
* ilmoittaa tilanteesta metsästyksenjohtajalle,
* merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä,
* merkitä tarkoin ja selvästi hirvieläimen sijainti ampumishetkellä,
* toimia sen jälkeen metsästyksenjohtajan antamien ohjeiden mukaan.
11§ KAATAJAMÄÄRITYS
• Tulkintatilanteissa hirvieläimen kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut
siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa
eläimen kahdessa tunnissa osumasta.
12§ SAALIIN JAKO
• Kaadetun hirvieläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat
metsästysperinteiden mukaisesti kaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta
sovitaan etukäteen.
13§ SEURUEESTA EROTTAMINEN, EROAMINEN
1. Jäsen voidaan erottaa seurueesta, jos hän oleellisella tavalla vaikeuttaa seurueen toimintaa tai
suoranaisesti toimii sitä vastaan. Samoin jäsen voidaan erottaa, jos hän laiminlyö
jahtimaksunsa tai muut hänelle asetetut velvoitteet. Päätöksen jäsenen erottamisesta
seurueesta tekee hirvijaosto kokouksessaan.
2. Jäsen voidaan erottaa seurueesta määräajaksi, jos hän toimillaan, käytöksellään tai
aseenkäsittelyllään aiheuttaa vaaraa ympäristölleen tai seurueen muille jäsenille. Päätöksen
jäsenen määräaikaisesta erottamisesta seurueesta tekee hirvijaosto kokouksessaan.
3. Jäsen voi erota seurueesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seurueen metsästyksenjohtajalle.
Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään seurueen kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.

14§ YHTEISTOIMINTA
• Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapurianojien kanssa yhteiseen kaatolupaan (ns.
yhteislupa) päätetään vuosittain hirvijaoston kokouksessa.
• Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteistoimintasopimus,
jonka sisältö saatetaan seurueen jäsenten tietoon.
15§ METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
• Jokainen metsästykseen osallistuva seuran jäsen on velvollinen perehtymään vuosittain
vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.
• Tämä metsästyssääntö on luettavissa seuran kotisivuilta www.teljo.fi ja siihen tutustutaan vielä
erikseen jahtikauden aloituspalaverissa ennen metsästyskauden aloitusta.
• Metsästyksenjohtajat ohjeistavat mahdollisia seuran ulkopuolisia metsästysvieraita.
16§ MUUT METSÄSTYSJÄRJESTELYT
Tämän metsästyssäännön hyväksyy ja vahvistaa seuran kesäkokous ja se astuu voimaan
vahvistamisen jälkeen 1.9.2021. Seuran metsästysjärjestelyistä ja muista kuin tämän
metsästyssäännön toimista päättää seuran kesäkokous.

