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Isokylän Metsästysseura ry:n hirvenmetsästyssääntö
1. Soveltaminen
Metsästyssääntö on yleisessä kokouksessa hyväksytty toimintaohje Isokylän Metsästysseura
ry:n hirvenmetsästyksen järjestämiseksi. Se täydentää lainsäädännön ja seuran sääntöjen
antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä kokouksen päätöksiä.

2. Yleinen tavoite
Metsästyksen ja riistanhoidon tavoite on säilyttää riistakannat tuottavina ja luonnon kannalta
kestävinä. Riistanhoidon tulee tukeutua valikoivaan metsästykseen, hirvien elinolosuhteiden
turvaamiseen ja parantamiseen. Samoin tavoitteena on taata jokaiselle jäsenelle tasapuolinen
mahdollisuus osallistua metsästykseen, metsästyskokemuksiin, sosiaaliseen kanssakäyntiin ja
saaliinjakoon päätettyjen velvoitteiden mukaisesti.

3. Riistalaskenta
Hirvikannan kestävän verotuksen määrittämiseksi seura suorittaa hirvihavaintojen kirjauksen
pyynnin aikana ja mahdollisesti suorittaa hirvien maastolaskennan. Seura osallistuu myös
riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin hirvilaskentoihin yleisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

4. Hirviseurueeseen pääsyvaatimukset ja jäsenyys
Seuran hirviseurueeseen otetaan tammikuun aluelupahakemuksessa mukana olleet jäsenet, ja
lisäksi sellaiset Kemijärvellä asuvat seuran jäsenet, joilla ei aluelupahakemuksen aikana olleet
tarvittavat hirviseurueeseen pääsemisen edellytykset täyttyneet (metsästyskortti,
ampumamerkki, jäsenmaksu, vuosikokouksen velvoitteet).
Seuran hirviseurueeseen voidaan ottaa mukaan myös sellaiset metsästyskorttia
omistamattomat hirvi- tai karhukoetta suorittamattomat vuosikokouksen velvoitteet täyttävät
seuran jäsenet.
Seuran hirviseurueeseen ei oteta mukaan sellaisia jäseniä, jotka kuuluvat toiseen
seuraan/seurueeseen ja ovat ilmoittaneet toisen seuran aluelupahakemuksessa, että eivät
pyydä hirviä muissa seuroissa/seurueissa.

5. Hirvenkaatoluvan hakeminen ja hirvilupien jakaminen
Hirvikannan hoidosta ja verotuksesta sekä pyyntilupien hakemisesta vastaa hallitus.
Hirviluvat jaetaan tasan hirvenpyyntiin osallistuvien suhteessa lupamäärään pois lukien seuran
käyttöön (peijaishirvet, myytävät hirvet) tulevat hirvet, jotka pyydetään yhteisesti sovitulla
tavalla. Mahdollinen jakojäännös käytetään hirvikokouksessa sovitulla tavalla. Hirventaljat
jäävät seuran käyttöön.

6. Hirvenpyyntiryhmä ja -pyyntitapa
Hirvenpyyntiryhmä muodostuu hirviporukan jäsenistä. Ryhmä pyritään saamaan
samansuuruiseksi pyyntikoirien omistajien suhteen. Pyyntiryhmät muodostetaan hallituksen
toimesta käyttäen muodostamisen pohjana aikaisempia ryhmiä. Hallitus määrää uudet
tulokkaat ryhmiin. Tulokas voi esittää oman toiveensa ryhmästä.
Hirvien pyyntitapa on pienryhmäpyynti. Pyynti aloitetaan viikonloppuisin kokoontumalla aamulla
majalle hirvikokouksessa sovitun kelloajan mukaisesti. Ryhmät voivat myös niin halutessaan
käyttää ajopyyntiä ryhmän omalla alueella. Jokaisessa pienryhmässä on oma ryhmänjohtaja ja
varajohtaja. Hirvenpyynti aloitetaan päivän valjetessa ja koirat pyritään kytkemään aina
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välittömästi pyynnin loputtua. Mikäli koiraa ei saada kytketyksi ja koira jää pimeällä metsään –
joko ryhmän omalle alueelle, tai siirtyy toiselle alueelle – on siitä ilmoitettava aina illalla
hirvijohtajalle. Hirvenpyynnin aloittaminen pimeällä on kielletty sekä hirvikoiran koulutus
iltapimeällä on kielletty. Pyyntitapamuutoksista päätetään hirvikokouksessa. Ryhmänjohtajan
tulee ilmoittautua jokaisena metsästyspäivänä metsään lähtevien henkilöiden ja koirien määrä.
Ryhmänjohtajan vastuulla on ilmoittaa ryhmän metsästyksen päättyminen kunakin
metsästyspäivänä.

7. Aluejako
Seuran käytössä oleva hirvenpyyntialue jaetaan pyyntialueisiin pyyntirauhan takaamiseksi,
pyynnin tehostamiseksi ja tasaisen verotuksen aikaansaamiseksi.
Pyyntialueita on saman verran kuin pienryhmiä. Tällä hetkellä alueita ja ryhmiä on kuusi.
Pyyntialuemuutoksista ja -kalenterista päätetään hirvikokouksessa.
Jokainen ryhmä metsästää sovitulla alueellaan. Mikäli jokin alue jää jonakin päivänä
käyttämättä, alueen käytöstä sovitaan hirvijohtajan kanssa.

8. Yhteydenpito ja tiedottaminen
Ennen päivittäiseen hirvenpyyntiin ryhtymistä on ryhmänjohtaja velvollinen ilmoittamaan
pyynnissä mukana olevat henkilöt ja koiramäärät hirvijohtajalle. Ryhmänjohtaja vastaa siitä että
kaikki hirvihavainnot sekä -kaadot merkitään heti tapahtumahetkellä Oma Riista -sovellukseen,
tai kuitenkin viimeistään ilmoitetaan tapahtumapäivänä hirvijohtajalle.
Seuran hirvijohtajan vastuulla on hyväksyä päivän aikana tehdyt merkinnät Oma riista sovelluksessa.
Mikäli jonkin ryhmän koira siirtyy omalta alueeltaan hirveä seuraten toisen ryhmän alueelle,
siitä on välittömästi ilmoitettava toisen ryhmän vetäjälle. Ryhmänjohtajat päättävät
mahdollisesta hirven ampumisesta. Pyyntiryhmät voivat halutessaan pyytää pyyntiapua toiselta
ryhmältä.

9. Koirien käyttäminen hirven ja karhun pyynnissä
Metsästäjä voi käyttää vain yhtä koiraa hirven pyynnissä kerrallaan. Koiran haukkuun menee
vain koiran omistaja tai hänen määräämänsä henkilö. Kahden tai useamman koiran haukkuun
menevät koiran omistajat tai heidän määräämät henkilöt.
Hirvikoiran kouluttaminen on sallittua hirvenpyynnin aikana sillä alueella, joka on koiran
omistajan käytössä koulutuspäivänä.
Ryhmän on annettava tilaa ryhmän sisällä olevien jäsenten kaikille koirille huomioiden mm.
nuoret koirat. Muiden kuin seuran jäsenten omistamien koirien käyttämisestä päättää
hirvijohtaja ryhmän johtajan esityksestä. Vieraan koiran käyttäminen voi tulla kyseeseen silloin
kun oman seuran koirien avulla jokin ryhmistä ei saa ryhmäkoon mukaan muodostettua
hirvimäärää kaadetuksi.
Hirvenpyynnin yhteydessä kaadettu karhu kuuluu kaatajalle ja koiran omistajalle.

10. Metsästys ja metsästysvelvollisuus
Metsästys aloitetaan pyytämällä ensin seuralle tulevat, vuosikokouksen päättämät hirvet.
Pyyntitapa päätetään hirvikokouksessa. Ryhmäpyynti aloitetaan vasta sitten, kun kaikki seuran
hirvet on saatu. Metsästyksessä sallitaan kaikki lailliset hirvenpyyntitavat. Pyyntiryhmällä on
oikeus metsästää ryhmäkoon mukaan muodostunut hirvimäärä itsenäisesti. Ryhmä voi pyytää
tarvittaessa apua pyynnin onnistumiseen muilta ryhmiltä. Suositellaan, että vasaa ja emää ei
ammuta samalla kertaa. Pyyntiryhmä vastaa siitä, että kaadettu hirvi tulee nyljetyksi ja
saatetaan riippumaan. Hirvi tuodaan aina nylkyvajaan vaikka paloiteltuna tunnistusta ja
punnitusta varten. Ryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin
oheistoimintoihin, joilla tarkoitetaan mm. metsästäjien ajoneuvojen siirtoja, saaliinkäsittelyyn
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liittyvät toimia, välinehuoltoa, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapitoa ja hoitoa
sekä peijaisten valmistelua. Ryhmä jakaa itsenäisesti ryhmälle kuuluvat hirvet huomioiden
jäsenen osallistumisen metsästykseen sekä edellä lueteltuihin oheistoimiin.
Ryhmänjohtaja vastaa siitä, että mönkijä pestään heti käytön jälkeen ja vauriot ilmoitetaan
hirvijohtajalle. Ryhmä vastaa myös nylkyvajan, koneiden ja laitteiden siisteydestä käyttönsä
jälkeen.
Pyyntiryhmille jaetuista aikuisista hirvistä otetaan maanomistajille tuleva luuton vähintään
kahden kilon paisti, joka laitetaan vakumoituna tai muovipussiin laitettuna nylkyvajan
pakastimeen. Vakuumipussiin kirjoitetaan ryhmän numero ja pyyntipäivämäärä sekä paistin
paino.

11. Rikkomisseuraamuksen ja erimielisyysratkaisut
Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista
metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös
muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.
Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai
metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät välittömästi
metsästyksenjohtajat yhdessä ja puhuttelevat asianosaisen. Rangaistusta vaativissa
tapauksissa asia käsitellään ja päätetään seuran sääntöjen mukaisessa toimielimessä, ja
rangaistukset annetaan seuran sääntöjen puitteissa.
Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava
metsästyksenjohtajien tietoon, joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä
erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.
Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja
kohtuullisia sekä samasta rikkeestä kaikille yhtä suuria.
Hirviseurueen jäsen, joka on alkoholin vaikutuksenalaisena jahdissa mukana, voi hirvijohtaja
kieltää metsästykseen osallistumisen metsästyspäivän ajaksi. Mahdollinen jatkorangaistus
käsitellään seuran sääntöjen mukaisesti.
menettää pyynti- ja jako-oikeuden jäljellä oleviin lupiin.
Hirvieläinten metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan metsästyksen
johtajan antamia määräyksiä (ML 28§)
Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä metsästyspäivän
ajaksi, joka ei noudata annettuja määräyksiä (ML 28§).

12. Sääntöihin tehdyt muutokset/lisäykset:
Kesäkokous 15.8.2021:
”Joulupyhät rauhoitetaan hirvenpyynniltä, ja lisäksi kaksi aikuista saa ampua samaan
tilanteeseen, kuitenkaan emää ja vasaa ei saa ampua saman aikaisesti”.
Kesäkokous 21.8.2022:
”Mikäli ammutaan saman ryhmän toimesta samassa tapahtumassa emä ja vasa, vasa jää
ampujaryhmälle ja aikuinen arvotaan muiden ryhmien kesken.”
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13. Hirvisääntöjen tuntemus ja noudattaminen
Jokainen hirven metsästykseen osallistuva on velvollinen perehtymään näihin sääntöihin ja
allekirjoituksellaan hyväksymään sekä noudattamaan näitä sääntöjä kaikissa tilanteissa, paitsi
silloin kun metsästyksenjohtaja joutuu erityisestä syistä antamaan toisenlaisia ohjeita
metsästyksen käytännön järjestelyissä. Säännöt jaetaan jokaiselle hirven metsästykseen
osallistuvalle, pidetään nähtävillä seuran metsästysmajalla sekä kotisivuilla.
Olen saanut säännöt ja hyväksymään noudattamaan niitä
Kemijärvi,

kuun

päivänä 2022.

__________________________________

Nämä säännöt on hyväksytty Isokylän Metsästysseura ry:n kesäkokouksessa 27.08 .2018.
Lisäykset sääntöihin tehty kesäkokouksissa 15.8.2021 ja 21.8.2022.

