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Arvoisa jäsen

riötä maanomistajille tai heidän väelleen.
Perussääntöinä muistettakoon, että 150 metriä lähempänä asumiskäytössä olevia rakennuksia ei saa ampua eikä meidän seuramme
kyseessä ollen myöskään muutoin metsästää. Säännöstä voi poiketa vain maanomistajan erikseen antamalla luvalla. Metsästys
pelloilla, joista sato on korjaamatta, on myös
kielletty. Jos väkeä on esimerkiksi metsätöissä
tai muutoin maastossa, väistämme niin, ettei
häiriötä synny saatikka että aiheuttaisimme
edes oletettua vaaraa.
Metsästyskoirien hääriminen pihapiireissä ei myöskään ole suotavaa, vaan haetaan
tilanteen mukaan koirat pois, ettei tarpeetonta häiriötä synny. Kun tapaamme ihmisiä
alueellamme käyttäydymme ystävällisesti ja
kohteliaasti ja käymme haastelemassa ja kertomassa tarvittaessa, keitä olemme.
Jos aiheutamme vahingossa tai tapaturmaisesti jotain vahinkoa metsästyksessä, on
asia hoidettava välittömästi ja rehdisti ilmoittaen asiasta asianomistajalle ja puheenjohtajalle.
Jos kaikesta huolimatta metsästyksessä
syntyy ongelmia maanomistajien tai muiden
ihmisten kanssa, ei asiaa hoideta maastossa
riidelleen, vaan kaikessa rauhassa myöhemmin yhdistyksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnä ollessa.

Kädessäsi on jälleen yhdistyksemme vuosikokouksen 2013 päätöksen mukaisesti valmisteltu neljäs painos seuramme toimintaoppaasta. Tästä vihkosesta löydät lähes kaiken
tiedon, mitä tarvitset jäsenenä tietää. Pidä
tämä mukanasi esim. autossa, niin se useimmiten on käsillä kun tarvitset tietoa tai haluat
yhteyttä jäsenistöön.
Tässä vihkosessa on siis koottuna kaikki
pysyväisluontoiset säännöt, määräykset ja
ohjeet, joihin perehtymällä uskomme. Sinun
voivan toimia oikein niin jahtireissuilla kuin
kämpilläkin ja saavan runsaasti nautinnollisia, virkistäviä ja miellyttäviä kokemuksia
eränkäynnin, hyvän harrastuksemme parissa.

Käyttäytyminen
metsästyksessä
Vaikka jäsenistöllemme hyvät erämies- ja
käyttäytymistavat ovatkin itsestään selvyys, haluamme painottaa muutamia tärkeitä asioita:
Yhdistyksemme erittäin yhtenäiset ja hyvät
metsästysalueet koostuvat tällä hetkellä n. 56
maanomistajan alueista. Voidaksemme harjoittaa metsästystä ylipäätään, on meidän kaikissa oloissa arvostettava maanomistajiamme
ja säilytettävä ja ylläpidettävä heihin hyviä
suhteita ja kunnioitettava heidän oikeuksiaan
ja näkemyksiään maanomistajina.
Metsästyksen on ehdottomasti tapahduttava niissä rajoissa ja ehdoilla, joilla he ovat
maansa meille metsästyskäyttöön antaneet.
Meistä tai vieraistamme ei saa aiheutua häi-

Muista lisäksi:
Tulen teko toisen maalle ilman lupaa on
kiellettyä. Ammu vain harkittuja tähdättyjä
laukauksia ja vältä aiheuttamasta riistalle
tarpeettomia kärsimyksiä. Tee parhaasi lopettaaksesi haavoittamasi riistaeläimen kärsimykset.
Noudata ehdottomasti annettuja saaliskiintiöitä. Paukkuahneus ei ole hyvän erämiehen ominaisuus. Älä jätä missään oloissa
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asetuksia, sääntöjä, määräyksiä, sopimuksia
ja lupaehtoja tinkimättä! Kun toimimme yllä
olevien ohjeiden mukaisesti, ovat jahtireissumme varmasti miellyttäviä ja onnistuneita
ja takaa tälle hienolle, arvokkaalle harrastuksellemme varman jatkuvuuden.

hylsyjä, roskia, pulloja purkkeja tai muita
jätteitä maastoon, vaan polta palavat jätteet
ja tuo muut jätteet pois. Määräys siisteyden
noudattamisesta on ehdoton.
Vältä tarpeetonta metelöintiä, äläkä käytä
metsästäessäsi alkoholia: Noudata lakeja,

Päivi Lukkarinen

Kynsiniemenkatu 4
75530 NURMES
Puh. (013) 462 208, 462 210
Gsm 050 364 1127
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1) hankkia käyttöönsä metsästys- ja
riistanhoitoalueita;
2) suorittaa riistanhoitotöitä;
3) valvoa metsästys- ja riistanhoitoalueillaan
tapahtuvaa metsästystä;
4) seurata toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtia luonnonsuojeluun liittyvistä
käytännön toimista;
6) kouluttaa jäseniään;
7) järjestää metsästys- ja urheiluammunnan
suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten
seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja
ylläpitää ampumarataa;
8) edistää metsästyskoiratoimintaa sekä
9) toimintaansa varten hankkia omistukseensa
tai hallintaansa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ylläpitää metsästysmajaa, vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia.

SÄÄNNÖT
1. §

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika,
kieli, jäsenliitto ja -piiri
Yhdistyksen nimi:

Mehtovaara-Hyrinän Erä ry
(Yhdistyksen nimi muotoutuu Hyrinän Erä ry:n
nimenmuutoksesta ja purkautuneen Mehtovaaran Riistamiehet ry:n nimen yhdistämisestä)

Kotipaikka:

Nurmeksen kaupunki Itä-Suomen läänissä.

Perustaminen:

Yhdistys on perustettu joulukuun 05. päivänä
1963 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

4. §

Seuran jäsenet

Kieli: seuran kieli on suomi. Seura voi olla Suo-

men Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n
ja Pohjois- Karjalan Kennelpiiri ry:n jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä
ja määräyksiä

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta
voi hyväksyä hyvämaineisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja, seuran kuuluessa sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin,
myös niiden sääntöjä, päätöksiä ja määräyksiä.
Seuraan hyväksyttyjen jäsenten tulee olla
hyvämaineisia ja osallistua aktiivisesti seuran
toimintaan. Varsinaisiksi jäseniksi seuraan otetaan myös metsästysoikeutensa seuralle vuokranneet maanomistajat perheenjäsenineen eli
maanomistajajäsenet.
Tähän jäsenryhmään kuuluvat myös yhtiöiden ja yhteisöjen piiristä hyväksytyt jäsenet,
sekä heidän perheensä jäsenet, mikäli edellä
mainittu vuokrasuhde on olemassa ja asianomainen yhtiö tai yhteisö on henkilön edustajakseen nimennyt.
Mikäli maanomistajajäsenen ja seuran vä-

2. §

Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) kenneltoimintaa;
3. §

Seuran toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi
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linen vuokrasuhde päättyy, käsitellään hänen
jäsenyytensä uudelleen kuten uuden jäsenen
valinnasta on säädetty.
Varsinaiseksi jäseneksi seuraan otetaan myös
varsinaisen jäsenen perheenjäsen. Koejäsenyys
kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa
seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen
hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi
tai hylkäämisestä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo
on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia voi olla
kerralaan enintään kaksi ( 2 ) ja kunniajäseniä
kerralla enintään kuusi ( 6 ).
Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja
kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattaviksi henkilöjäseniksi
johtokunta voi hyväksyä myöskin seuran naisjaoston johtokunnalle ilmoittamat henkilöt.
Naisjaostossa toimivana kannattajajäsenenä voi
olla vain henkilö, joka kuuluu seuran varsinaisen jäsenen perheeseen.
Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä
on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksissa.

sittain määrää.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä
hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä
on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista
ja riistanhoitovelvoitteista.
Maanomistajajäseneltä, joka on vuokrannut
metsästysoikeuden seuralle yksinäänkin metsästyskelpoiselle maa-alueelle, ei peritä liittymismaksua. Jäseneltä, jonka maanomistajajäsenyys on lakannut ja joka on valittu uudelleen
seuran varsinaiseksi jäseneksi, peritään peritään
liittymismaksu.
Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä
ei peritä liittymismaksua eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen
kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain
erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen
osalta seuran vuosikokouksessa.

Riistanhoito-, toimintatalkoo- ja
ilmoitusvelvoite
Jäsen on myös velvollinen
1) suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään
seuran vuosikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän
määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista
suoritttamistaan riistanhoitotoimenpiteistä
sekä pyytämästään riistasta sekä;
2) osallistumaan seuran toimintaperiaatteiden
mukaisiin talkoisiin
3) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle joulukuun loppuun mennessä.

5. §

Jäsenen velvoitteet ja maksut
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan
seuraan liittyessään liittymismaksun ja tammikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran vuosikokous vuo-

Riistanhoito-, toimintatalkoo- ja ilmoitusvelvoitemaksu
Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai
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talkoisiin tai jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle
riistanhoito-, toimintatalkoovelvoite- ja ilmoitusvelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran
vuosikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoito-, toimintatalkoovelvoite- ja ilmoitusvelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti
seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä tai johtokunnan määräämään myöhäisempään aikaan mennessä.
Riistanhoito-, toimintatalkoovelvoite- ja ilmoitusvelvoitemaksua jäsenelle määrättäessä,
voidaan ottaa huomioon jäsenen muu merkittävä työ seuran tarkoitusperien hyväksi sekä
huomattavat lahjoitukset.
Seuran johtokunta voi erityisistä syistä
(esim. ikä, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen suorittamasta joko osittain tai kokonaan edellä
mainittuja maksuja.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan
ennen jäsensuhteen lakkaamista hänelle kuuluvat maksut , eikä hänellä ole oikeutta
saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.

Liittymis- ja jäsenmaksuista vapauttaminen

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole
näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava
tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30
päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen
postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta.
Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan
heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa
jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan
ennen jäsensuhteen lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada
mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7. §

Seurasta erottaminen
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen
maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä, luonnonsuojelua ja
ympäristösuojelua koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
4) on menettänyt oikeutensa ampuma-aseiden
hallussapitoon tai
5) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Seuran johtokunta voi erityisistä ja hyvin perustelluista syistä vapauttaa varsinaisen jäsenen
liittymis- tai jäsenmaksusta tai molemmista
määräajaksi tai kokonaan.

Perheenjäsenen liittymismaksu
Varsinaisen jäsenen perheenjäsenen ei tarvitse
suorittaa liittymismaksua. Johtokunta ratkaisee
epäselvissä tapauksissa perheen jäsenyyden.
6. §

Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi
myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
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Tässä pykälässä mainittuihin rikoksiin, rikkomuksiin tai tekoihin syyllistyneeltä jäseneltä
johtokunta voi kieltää metsästyksen, koiran kouluttamisen, koiranohjaajana toimimisen, hirvieläinten metsästyksessä ajomiehenä toimimisen
sekä metsästäjän apuna toimimisen seuran alueella siihen saakka, kunnes erottamispäätös astuu voimaan.
Johtokunta voi kieltää metsästyksen myös
jäseneltä, jonka perustellusti ja todennäköisin
syin epäillään syyllistyneen tässä pykälässä mainittuihin rikoksiin, rikkomuksiin tai tekoihin tai
hän on menettänyt oikeutensa ampuma-aseiden
hallussa pitämiseen, mikäli asian käsittely on
viranomaisessa tai oikeudessa kesken, kunnes
päätös asiassa on annettu tai määräajaksi.
Metsästyskieltoon määrätyllä on mahdollisuus vedota seuran seuraavaan kokoukseen,
kuten sääntöjen 7 §:ssä on säädetty erotetun vetoomusoikeudesta. Metsästyskielto on kuitenkin
voimassa seuran kokouksen käsittelyyn asti ja
sen jälkeen niinkuin kokouksessa on päätetty.

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan
vaali;
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali
alkaneelle toimntavuodelle;
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja
määrätään jäsenten riistanhoito- ja toimintatalkoovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoito-, toimintatalkoo- ja ilmoitusvelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun
suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten
vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattaja
jäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksuista;
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja
menoarvio;
12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten
erottamistapaukset ja metsästyskiellot, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7. §:n mukaan
saattanut erottamisensa tai saamansa metsästyskiellon seuran kokouksen ratkaistavaksi;
13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamie-

8. §

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään tammihelmikuussa ja kesäkokous kesä-elokuussa.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää
johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon
vähintään 7 päivää ennen kokousta kirjallisena
ilmoituksena jäsenille tai paikkakunnan sanomalehti-ilmoituksella.
9. §

Vuosikokousasiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
8
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hensä piirikokouksiin;
14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran
jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja
kokouskutsussa mainitut asiat;
15) Päätetään alueen riistanhoitoyhdistykselle
ja seuran kuuluessa sääntöjen 1. §:ssä mainittuihin yhdistyksiin, niille tehtävistä esityksistä;
16) Valitaan tarvittavat jaostot ja niiden vetäjät;
17) Päätetään ilmoitusmenettelystä jäsenille
seuran kokousten koollekutsumisessa
18) Käsitellään tarvittaessa metsästys-, metsästyssääntö- ja pyyntilupa-asiat sekä näihin liittyvät lain edellyttämät henkilövalinnat valtuutuksineen;
19) Keskustellaan muista mahdollisista esille
tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöstä.
20) Kokouksen päättäminen

6) Käsitellään mahdolliset metsästyksen rajoitukset ja muut metsästykseen liittyvät asiat
7) Käsitellään vieraslupakäytäntö ja metsästyslupien myyjät
8) Käsitellään hirvenmetsästykseen liittyvät
asiat ja vahvistetaan hirvenmetsästyksen
ohjesääntö sekä suoritetaan tarvittavat henkilövalinnat
9) Kämpän ylläpitoon liittyvät asiat, käyttömaksut ja vuokraaminen
10) Yhdistyksen talouteen liittyvät asiat
11) Jäsenasiat sekä mahdollisesti täydennettävät hallintohenkilöasiat
12) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran
jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
viikkoa ennen kesäkokousta esittämät ja
kokouskutsussa mainitut asiat.
13) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista kuitenkin voidaan
tehdä päätöksiä vain mikäli asiat ovat vähämerkityksisiä
14) Kokouksen päättäminen

10. §

Kesäkokousasiat

KÄSITTELY KOKOUKSESSA 27.02.2000
LOPETETIIN TÄHÄN

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä ja päätetään seuraavat asiat.
Muistakin asioista voidaan päättää, mikäli ne
on kokouskutsussa mainittu.
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi äänten
laskijaa;
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten
erottamistapaukset ja metsästyskiellot,
milloin seuran jäsen on sääntöjen 7.§:n
mukaan saattanut erottamisensa tai saamansa metsästyskiellon
5) Käsitellään metsästysvuoden saaliskiintiöt
ja lisäpisteet

11. §

Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun
seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi
kymmenesosa (1 / 10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti
seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on
pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutusta on voimassa mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.
9

Mehtovaara-Hyrinän Erä Ry.
Seuran johtokunta ja sen erovuoroisuus

12. §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja
vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen
valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi
valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi
valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on
vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet
johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä
lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka
voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan
kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen
tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

Pöytäkirjan pitäminen
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat
on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien
tarkastettava.
13. §

Seuran päätöksentekojärjestys
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa
arpa.Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
jäsenelle kannatavia jäseniä ja koejäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei
saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut
vähintään kolme neljäsosaa (3 / 4) äänestyksessä annetuista äänistä.

16. §

14. §

Päätösvaltaisuus

Seuran tili- ja toimintavuosi

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista
jäsenistä on saapuvilla.

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja
tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi
vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit ja
annettava tilintarkastuskertomus johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

17. §

Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin
erikseen.

15. §
10
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18. §

16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä sekä metsästysmajaa koskevat sopimukset sekä
17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran
etu vaatii.

Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana
ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja
asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta
toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja
ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt
toimintatiedot;
8) nimetä edustajat Nurmeksen riistanhoitoyhdistyksen ja seuran kuuluessa sääntöjen
1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin, myös niiden kokouksiin, ellei seuran vuosikokous jo
ole asiasta päättänyt;
9) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat sekä vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
10) pitää seuran jäsenluetteloa;
11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta ja huolehtia liittymis-, jäsen- ym.
maksujen ja muiden tulojen keruusta;
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
13) hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä määrätä
metsästyskiellot ja ilmoittaa niistä seuran
kokouksille;
14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

19. §

Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten
jahtisäännöt
Seuran yleiset metsästyssäännöt, hirvieläinten
jahtisäännöt sekä hirvieläinten metsästyksen
yhteislupakysymyksiin liittyvät henkilövalinnat ja valtuutukset sekä näihin tehtävät muutokset on vahvistettava seuran kokouksissa.
20. §

Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet
varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan
tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle ( = Suomen Metsästysmuseo ). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Nurmeksen
riistanhoitoyhdistykselle ja seuran kuuluessa
sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin,
myös niille.
21. §

Muuta
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
Nurmeksessa
_______päivänä________kuuta 2000
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Ylä-Karjalan
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Puh. 0400 572 672 / 040 823 7759
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kumppaneilta.
Johtoryhmän tehtävänä on myös huolehtia
metsästyksen päätyttyä vaadittavista ilmoituksista sekä suoritettavista kaatolupamaksuista. Johtoryhmä järjestää tarvittaessa keväällä ja / tai syksyllä ennen oman seurueen
syyskokousta neuvottelupalaverit yhteislupakumppaneiden kanssa.
Johtoryhmän tehtävänä on arvioida vuoden lopussa tulevan syksyn hirvijahdin kustannukset ja arvioida syksyn jahtiin osallistuvien määrä. Arviot ilmoitetaan seuran johtokunnalle tammikuussa jäsenille lähetettävän
hirvijahdin osallistumismaksun suuruuden
määräämistä varten.
Jäsenen on alustavasti ilmoitettava johtoryhmälle seuraavan syksyn hirvijahtiin osallistumisensa seuran toimintailmoituksen yhteydessä, joka palautetaan seuralle tammikuun
alkupäivinä.
Johtoryhmä päättää hirvijahdin yhteisjahdin aloituspäivämäärän ja ilmoittaa siitä
viimeistään vuosikokoukseen mennessä.
Johtoryhmän on kevään aikana käytävä
seikkaperäisesti läpi silloin voimassa oleva
hirviohjesääntö. Mikäli ohjesäännössä on
muutostarpeita, tiedotetaan niistä kirjallisesti
jäsentiedotteen yhteydessä hirviseurueeseen
ilmoittautuneille, jotta asia voidaan käsitellä
yhdistyksen kesäkokouksessa.
Hirviohjesääntö vahvistetaan joka vuosi
kesäkokouksessa siihen mahdollisesti tehtyine muutoksineen. Hirviohjesääntö jaetaan
kaikille jahtiin osallistuville viimeistään yhteisjahdin aloituspäivänä.

HIRVENMETSÄSTYSOHJESÄÄNTÖ
JOHTORYHMÄ JA KOKOUKSET

Seuran vuosikokous valitsee mahdollisen hirvenmetsästyksen yhteisluvan johtajan (ylijohtaja) sekä oman seuran hirvenmetsästyksen
johtajan ja kaksi varajohtajaa, jotka yhdessä
seuran puheenjohtajan kanssa muodostavat
hirvenmetsästyksen johtoryhmän.
Yhdistyksen hirviseurueella on yksi kokous vuodessa. Kokous on pidettävä syyskuun alkupuoliskolla hyvissä ajoin ennen
virallista hirvenmetsästyksen alkamispäivää.
Syyskokouksen kutsuu koolle vuosikokouksen nimeämä hirvenmetsästyksen johtoryhmä
Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua koolle
myös ylimääräisen hirviseurueen kokouksen.
Kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti jäsentiedotteen yhteydessä vähintään yhtä viikkoa
ennen.

JOHTORYHMÄN TEHTÄVÄT
Johtoryhmän toimintakausi on kahden peräkkäisen vuosikokouksen välinen aika.
Johtoryhmän tehtävänä on hoitaa seuran hirvenpyyntiluvan hakeminen metsästyslain ja
asetuksen edellyttämällä tavalla.Mikäli seuran tehtävänä on huolehtia mahdollisen yhteisluvan hakemisesta ja vastata yhteismetsästyksen järjestämisestä, huolehtii valittu
”ylijohtaja” johtoryhmän avustamana, myös
siitä tehtävästä. Ylijohtajaa muistetaan työstä
seurueen harkinnan mukaan ” joululahjalla”.
Johtoryhmä huolehtii lupien lunastamisesta, niiden sekä muiden asiakirjojen toimittamisesta yhteislupa kumppaneille sekä kulujen ja maksujen laskuttamisesta yhteislupa-

HIRVIMIESTEN SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa on jokaisen hirviseurueeseen
aikovan oltava itse läsnä tai hyvissä ajoin ilmoitettava osallistumisensa sekä mahdolliset
15
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muut tarvittavat tiedot selkeästi metsästyksenjohtajalle. Mikäli itse ei voi olla läsnä, eikä ole
ilmoitusta vuoden alussa tehnyt, eikä ole osallistumismaksua maksanut, on ilmoitus osallistumisesta ja maksu oltava seuran tilillä vähintään kolme päivää ennen syyskokousta.
Syyskokouksessa valitaan tarpeellinen määrä
metsästyksen varajohtajia, jotka toimivat jahdissa ryhmänjohtajina.
Kokouksessa voidaan vähäiseltä osin muuttaa vahvistettua hirviohjesääntöä, mikäli se
jahdin järjestelyn kannalta, esimerkiksi muuttuneista säännöksistä johtuen, on välttämätöntä.Kokouksessa vahvistetaan ryhmänjohtajat ja
ryhmäjako.Kokouksessa valitaan saaliinjakajat
– neljä hirviseurueen jäsentä, joista yksi nimetään pääjakajaksi ja toiset varamiehikseen jotka toimivat myös lihanjakajina. Kokouksessa
valitaan ja nimetään lihamestarit, jotka tekevät
lihanleikkaustyön.
Kokouksessa päätetään mahdollisesta lisämaksun perimisestä. Lisämaksu peritään oman
yhteisjahdin aloituspäivänä.Kokouksessa päätetään mahdollisten jäsenten tai seuran vieraiden vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa
päätetään ”Pummirahan” ja rangaistusmaksun
suuruudesta.Kokouksessa nimetään ne henkilöt, jotka vapautetaan ajomies- ja hirvenvetotehtävistä.Kokouksessa päätetään mahdollisesta
hirvenmetsästyksen ja pienriistan metsästyksen
järjestelyistä turvallisuuden varmistamiseksi.
Kokouksessa selvitetään Matolammen iltaruokailuiden järjestelyt ja muut käytännön asiat. Kokouksessa päätetään hirvijahtiin oleellisesti liittyvistä muista asioista kuten hirvijahtia
koskevista hankinnoista jne..

taja, siitä että:
Kaikilta yhteislupaosakkailta on saatu
pyyntilupahakemusta varten kaikki tarvittavat asiakirjat, tiedot ja allekirjoitukset sekä,
että alustava sopimus pyyntilupien sisäisestä
jakautumisesta on tehty; riistanhoitoyhdistyksen kanssa on ennakkoon hakemusmenettelyyn liittyvät asiat. Pyyntilupahakemus
asiakirjoineen ja karttoineen jätetään hyvissä
ajoin Nurmeksen riistanhoitoyhdistykselle.
Mahdolliset tarvittavat lisäselvitykset annetaan rhy:lle tai rh-piirille.
Yhteisluvan ylijohtaja vastaa myös, että
pyyntilupa lunastetaan heti sen saavuttua ja
asiakirjat lähetetään edelleen kaikille yhteislupaosakkaille, antaen samalla ylijohtajan muut
ohjeet kirjallisina. Ylijohtaja kutsuu tarvittaessa koolle osakkaiden edustajat yhteislupasopimuksen päivittämiseksi tai muista tärkeistä
syistä. Ylijohtaja huolehtii, että kaikki osakkaat
toimittavat hänelle metsästyksenjohtajailmoitukset ja seurueiden jäsenten nimiluettelot.
Ylijohtaja huolehtii, että metsästyksenjohtajailmoitukset toimitetaan ennen metsästykseen
ryhtymistä riistanhoitoyhdistykselle ja kirjauksen saatuaan lähettää metsästyksenjohtajailmoitukset kaikille osakkaille. Ylijohtaja seuraa
kaikkien osakkaiden metsästystä itsensä ajan
tasalla pitäen. Hän antaa myös tarvittaessa lisäohjeita.
Ylijohtaja huolehtii metsästyksen päättyessä, että kaikki osakkaat toimittavat hänelle
omat kaatoilmoituksensa, hirvihavaintokorttinsa, muut mahdolliset lomakkeet sekä kaatolupamaksut kaadetuista eläimistä ja edelleen
riittävän korvauksen kaikista hirvenmetsästyksen aiheuttamista kuluista pyyntiluvan
hakijalle / pyyntiluvan saajalle.
Ylijohtaja huolehtii, että kaatolupamaksut
tulevat määräaikaan mennessä riistanhoitopiirille tilitetyksi sekä, että seurueen kaatoil-

METSÄSTYKSEN YLIJOHTAJA
Mikäli yhdistyksemme vastaa hirvieläinten
yhteislupametsästyksestä muiden seurojen ja
seurueiden kanssa, vastaa metsästyksen ylijoh16

Mehtovaara-Hyrinän Erä Ry.

Metsästyksenjohtaja huolehtii, että seurueella on mukanaan hirvien vetolaite liinoineen ja peräkärryjä, tai että ne ovat helposti
saatavilla.
Kokonaissaaliista kuuluu metsästyksenjohtajalle ylimääräinen kolmen ( 3 kg ) kilon paistikorvauksen vuoden aikana tehdystä työstä.

moitukset ja muut asiakirjat tulevat riistanhoitoyhdistykselle määräaikaan mennessä
toimitetuiksi.
Ylijohtaja vastaa tietenkin myös kaikesta
muusta, mitä Metsästyslaki ja -asetus pyyntiluvan saajasta säätää.

METSÄSTYKSENJOHTAJA

RYHMÄNJOHTAJAT

Metsästyksen johtaja vastaa koko jahdin kulusta, lainmukaisuudesta, järjestelyistä ja
turvallisuudesta metsästyslain 28 §:n ja metsästysasetuksen 23 §:n mukaisesti. Hänen
estyneenä ollessaan vastaa metsästyksestä
hänen määräämänsä varajohtaja, joka on ensisijaisesti johtoryhmästä ja toissijaisesti muista
varajohtajista määrätty.
Metsästyksenjohtaja vastaa siitä, että metsästyksen johtajista riistanhoitoyhdistykselle
tehtävä ilmoitus on jätetty ajallaan kaikkien
yhteisluvanosakkaiden osalta ja toimitettu
rhy:n varmennuksella osakkaille ennen metsästyksen aloitusta.
Metsästyksenjohtaja vastaa osaltaan siitä,
että kaikilla jahtiin ampujina osallistuvilla on
voimassa olevat metsästyskortti, ampumakoetodistus ja selvitys siitä, että hän on suorittanut ampumaharjoitusvelvollisuutensa
( ks. ”Seurueen jäsenet” )Lisäksi hän vastaa
osaltaan, että ase ja patruunat ovat lakien ja
hirvenmetsästyksen edellyttämät. Hän vastaa
osaltaan myös siitä, että jokaisella jahtiin osallistuvalla on asetuksen mukainen turvavarustus yllään.
Metsästyksen johtaja vastaa siitä, että metsästykseen ei osallistu sellaisia henkilöitä, jotka eivät saa syystä tai toisesta jahtiin osallistua.
Metsästyksen johtaja huolehtii seurueen jäsenille ilmoitettavien asioiden tiedottamisesta
ryhmänjohtajille edelleen ryhmän jäsenille
välitettäväksi.

Syyskokous on nimennyt ryhmänjohtajat.
Mikäli syyskokouksessa päätettyä ryhmänjohtajaa ei voida käyttää, määrää metsästyksenjohtaja tarvittaessa uuden johtajan, joka
tarvittaessa ilmoitettava rhy:lle. Ryhmänjohtaja vastaa osaltaan siitä, että ryhmällä on
Hirven metsästysoppassa määrätty varustus
mukanaan.
Ryhmänjohtajat avustavat metsästyksen
johtajaa jahtien suunnittelussa ja ovat mukana
metsästyskäskyä annettaessa. Ryhmänjohtaja
huolehtii, että ryhmällä on mukanaan ensiaputarvikkeita, kartta, kirves sekä vetoköysiä hirven vetämistä varten. Ryhmänjohtaja
huolehtii, että ryhmä liikkuu ja siirtyy mahdollisimman vähillä ajoneuvoilla. Hän jakaa
miehille tasapuolisesti passipaikkoja tai ajotehtäviä metsästyksen johtajan määräysten
mukaisesti.
Ryhmänjohtaja vastaa osaltaan, että jokainen mies tietää passipaikkansa turvalliset
ampumasektorit ja antaa ohjeet tiealueelle
ampumisesta sekä, että viereiset passimiehet
ovat hänellä varmasti tiedossa. Hän huolehtii
myös siitä, että jokaisella ryhmän jäsenellä on
tiedossa ajon kulku, mitä eläimiä siinä ajossa saa ampua ja mistä suunnasta ajo tulee ja
käytetäänkö ajossa koiria.Hän huolehtii, että
jokainen ryhmän jäsen on tilanteen muuttuessa mukana ja tietoinen asiasta.
Passin tai ajon päätyttyä ryhmänjohtaja huolehtii kokoontumisen yhteydessä tai
17
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ajoneuvoille saavuttaessa, että kaikki ovat
mukana, että ajomiehet saavat kyydin ja että
ryhmän aseet eivät ole ladattuja.
Ryhmänjohtajan tehtäviin kuuluu tiedottaa ryhmänsä jäsenille metsästyspäivistä ja
lihanjakopäivistä sekä niistä asioista, jotka
johtoryhmä tai metsästyksen johtaja katsoo
tarpeelliseksi tiedottaa tai osakkailta kysyä.
Ryhmänjohtajuus ja tiedotusvelvollisuus kestää syyskokousten välisen ajan..

Jokaisella yhdistyksemme jäsenellä on oikeus
osallistua hirvenmetsästykseen hirviseurueessamme.Osallistuminen voi tapahtua vain
ampujana tai aseellisena koiranohjaajana.
Ampujana seurueeseen osallistuva vastaa
osaltaan siitä, että hänellä on voimassa olevat
metsästyskortti ja ampumakoetodistus, että
hänen hirviaseensa ja patruunat ovat säännösten edellyttämät ja että aseen hallussapitoluvat ovat ampuma-aselain edellyttämässä
kunnossa.
Ampujana jahtiin osallistuvan on lisäksi
vuosittain ylläpidettävä hyvää ampumataitoaan joko suorittamalla ampumakokeen,
osallistuttava seuran järjestämään harjoitustilaisuuteen hirviaseella, osallistuttava hirviaseella ampumakilpailuihin tai todistettavasti
muutoin käytävä harjoittelemassa tai kohdistamassa hirviaseensa riittävällä varmuudella.
Ampujana toimivan on esitettävä metsästyskortti ja ampumakoetodistus, aseet ja patruunat sekä luotettava selvitys ampumataitonsa ylläpitämisestä metsästyksenjohtajille
ennen jahtiin osallistumista. Mikäli ampuja
ei pysty esittämään metsästyskorttia, ampumakoetodistusta eikä luotettavaa selvitystä
ampumataitonsa säilyttämisestä ja aseensa
tarkkuudesta,
ei hän voi osallistua ampujana jahtiin ennen
kuin asiakirjat on esitetty.Tarkastuksen jälkeen hän itse vastaa koko jahtikauden, että
kaikki vaadittavat asiakirjat ovat hänellä mukanaan.
Oheisena malli sellaista tapausta varten,
jossa ampuja ei ole ollut seuran järjästämässä
harjoitustilaisuudessa, kilpailussa tai rhy:n
kilpailuissa ampumassa hirviaseella;
Malli:
Todistan, että
on kuluvana kesänä ylläpitänyt ampumataito-

SAALIINJAKAJAT
Saaliin jaon suorittavat syyskokouksen valitsemat jakaja ja avustajat sekä lihamestari.
Jakaja voi tarvittaessa kutsua lisää apuhenkilöstöä. Lihamestari, kaikki jakajat ja erikseen
nimeltä kutsutut apuhenkilöt saavat lihanjakopäivästä metsästyspäivän. Jakajan päätös
tulkintatapauksissa on lopullinen, niin myös
metsästyspäivien suhteen, jotka jakaja hyväksyy, keskusteltuaan tarvittaessa muiden
sillä jaksolla metsästyksenjohtajan tehtävissä
toimineiden kanssa. Jos saaliinjaossa voisi
seurata kohtuuttomuuksia, joidenkin jäsenten hyväksi tai joku muu ratkaisu esimerkiksi jaettavan saaliin vähäisyyden vuoksi on
tarpeen,ratkaisee näiden hirvien jaon jakaja
yhdessä hirvenmetsästyksen johtoryhmän
kanssa joko kaikkien osakkaiden tai vain niihin jahteihin osallistuneiden osalta. Tästä ja
muista jakajan päätöksistä ei voi valittaa.
Tarvittaessa johtoryhmä ja lihanjakaja neuvottelevat menettelyistä. Jakajat kirjaavat lihojen luovutuksessa, kenelle lihat on luovutettu.
Mikäli seurueessa ei ole liha-alan ammattimiestä, voidaan sellainen palkata seurueen
ulkopuolelta. Määrättyinä tai kutsuttuina
lihanjakajina toimineille annetaan 0,5-1 kg
jauhelihaa yli varsinaisenosuuden jaettavaan
lihamäärään suhteutettuna.
18
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oltava heti käytettävissä oleva koiran kiinniottamiseen sopiva naru tai remmi.
Saaliin jakoa varten jokaisen jäsenen on
toimitettava riistateurastamolle tarkoitukseen
sopiva puhdas laatikko. Jos jäsen ei itse voi
olla vastaanottamassa lihaosuuttaan jakopäivänä, on hänen ehdottomasti huolehdittava
jollakin tavoin lihojen jatkokuljetuksesta ja
ilmoitettava menettelystä myös jakajalle.
Saalisosuudet on haettava viipymättä jakopaikalta. Mikäli saalisosuutta ei ole noudettu
kohtuullisessa ajassa (noin 1 vrk) jakopaikalta, voi jakaja päättä osuuden muusta käytöstä.
Teurastamon ylläpidosta ( vuokrat, laitteet ja
välineet, korjaus ja rakentaminen vesi/ viemäri ja jätehuolto, sähkökulut, jne. ja saaliin
jaosta aiheutuneita kuluja varten ( nylkeminen, paloittelu, kuljetukset , tarvikkeet jne.. )
on jokaisen osaltaan tarvittaessa suoritettava
syyskokouksessa sovittu lisämaksu osallistumismaksun lisäksi jahdin aloituspäivänä.

aan hirviaseellaan ja kohdistanut aseensa hirviohjesäännön edellyttämällä tavalla
__________ssa/ _______lla_______ /20__
________________________________________
Todistajien allekirjoitukset 		
Jokaisen jahtiin osallistuvan on varustauduttava selvästi erottuvalla oranssin värisellä
päähineellä ja liivillä, puserolla tai takilla.
Hirviliivin tulee näkyvyyden vuoksi olla mieluummin hihallista mallia. Seurueen jäsenen
on ehdottomasti ja purnaamatta noudatettava johtoryhmän, metsästyksen johtajan, varajohtajien ja ryhmänjohtajien määräyksiä ja
ohjeita.
Jokaisen seurueen jäsenen velvollisuus on
osallistua metsästykseen ajomiehenä sekä
saaliin suolistamiseen ja poiskuljetukseen
metsästä teurastamolle ja saaliin teurastamokäsittelyyn, mikäli häntä ei ole näistä tehtävistä syyskokouksessa tai metsästyksenjohtajan
päätöksellä vapautettu.
Yhteisjahdin kuuden ensimmäisen päivän aikana hirven nylkemisestä huolehtii se
ryhmä jonka jäsen on hirven kaatanut. Myöhemmillä jaksoilla nylkemisestä huolehtivat
ampuja / ampujat sekä erikseen määrätyt
seurueen jäsenet.Jäsen saa ampua, vain metsästyksenjohtajan ja lain sallimia hirvieläimiä. Hirvieläinten jahdin yhteydessä ei ilman
metsästyksenjohtajan lupaa saa ampua muita
eläimiä.
Jokaisen on tarkoin perehdyttävä ennen
jahtiin ryhtymistä johtoryhmän laatimaan ja
yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyyn hirviohjesääntöön sekä hirvenmetsästystä koskeviin muihin ohjeisiin sekä tunnettava metsästyslain, metsästysasetuksen ja lupaehtojen
määräykset.
Jokaisella seurueen jäsenellä on ehdottomasti

KOIRANOHJAAJAT
Koiranohjaajalla tarkoitetaan hirvikoiran
omistajaa. Koiramiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka liikkuu oman tai toisen omistaman
koiran kanssa ajossa maastossa. Koiranohjaajan on huolehdittava, että koiran rabiesrokotus on voimassa. Koiranohjaaja vastaa itse
siitä, jos koira joutuu jahdissa suurpetojen
raatelemaksi tai tappamaksi tai muuten loukkaantuu tai kuolee.
Jos joku henkilö aiheuttaa koiralle vahinkoa, vastaa vahingon aiheuttaja tapahtumasta
Metsästyslain ja yleisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti. Koiranohjaajan on
selvitettävä seurueelle koiran mahdollinen
äkäisyys sekä kuinka hän toivoo meneteltävän
koiran suhteen metsästyksessä ja mitä erityisesti ampumatilanteessa on huomioitava.
Jos koiranohjaaja joutuu syksyn jahdin aika19
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na käyttämään huomattavan runsaasti aikaa
ja varojaan seurueen jahdissa, kompensoidaan
hänelle koiran käyttöä viimeisistä saaliista johtoryhmän ja jakajan päätöksen mukaisesti 2-4
kilolla hirven lihaa, joka voi olla myös jauhelihaa. Seurueen ulkopuoliseen koiranohjaajaan
sovelletaan samoja säännöksiä.

1.Mikäli seurue jaetaan metsästystä varten useampaan osaan, pidetään näitä osia
saaliinjaossa kuitenkin yhtenä seurueena.
Metsästyksen johtaja määrää seurueiden
johtajat.
2. Syksyn hirvijahti aloitetaan yhteisjahtina
ennalta ilmoitettuna ajankohtana lauantaina
ja kestää seuraavan viikon torstai-iltaan ( 6
päivää). Edellä mainitun ajankohdan jälkeen
metsästys jatkuu vapaana metsästyksenjohtajan ohjeiden mukaan joko yhdessä, pienseurueissa tai yksinkin. Yhteisjahtiviikolla
pyritään järjestämään, myös ajometsästystä
hirvimiesten syyskokouksen päätösten mukaisesti.

VIERAAT
Seurueeseen voidaan johtoryhmän tai toimivan metsästyksen johtajan luvalla tai kutsumana ottaa seuran ulkopuolisia vieraita. Ampujana metsästykseen osallistuvan vieraan
on maksettava vierasmaksu. Yhdistyksen tai
johtoryhmän kutsumasta vieraasta ei maksua
peritä.
Isäntä vastaa vieraastaan, selvittää tälle seurueen säännöt ja antaa tarvittavat tiedot metsästyksestä. Saalisosuutta ei vieraalle kuulu,
mutta ampujan osuus kuuluu. Aseeton vieras
on tarkkailijan asemassa tai niin sovittaessa
ajomiehenä.
Vieraasta, jonka halutaan osallistuvan jahtiin ampujana, on ilmoitettava metsästyksen
johtajalle vähintään kolme (3) päivää aikaisemmin.
Vieras voi osallistua jahtiin ampujana enintään kolmena (3) päivänä tai johtoryhmän
erillisen päätöksen mukaisesti. Vieraana jahtiin osallistuvaa koskevat saaliinjakoa lukuun
ottamatta ja soveltaen samat ohjeet ja määräykset kuin varsinaisia seurueen jäseniä.
Toimiva metsästyksenjohtaja voi kutsua
seurueeseen kuulumattomia yhdistyksemme
jäseniä maksutta avustamaan jahdissa. Heille
ei kuitenkaan kuulu mitään muita osuuksia
kuin ampujalle pää. Toimiva metsästyksenjohtaja voi kutsua maksutta myös ulkopuolisen koiranohjaajan avustamaan jahtia, jolloin
mahdollisesta avustamisen korvauksesta sovitaan aina erikseen.

3. Saadakseen jahtipäivän joka oikeutta lihanjakoon osallistumiseen, seurueen jäsenen on oltava jahtipäivänaamuna paikalla
jolloin johtajat tarkastavat mukana olijat.
Paikalla on oltava niin kauan kun seuranjahti kestää kyseisenä päivänä. Johtoryhmä voi
käyttää harkintaansa, jos jäsen on tekemässä hirviseuruetta tukevaa työtä jahtipäivän
määrityksessä päättäessään. ( Lihanjako,
haavoittunen eläimen metsästys toisessa
yhteisluvan seurueessa ja ym. tukeva työ
esimerkiksi. )
4. Koiramiehen toimiessaan seurueen hirvijahdissa koiranohjaajana, on hänen annettava jos on koiralla GBS paikannin ( elikkä panta ). Sen seurantaan mahdollistavat
pannan tiedot seuran hirviporukan johtoryhmälle. Muille seurueen jäsenille tietojen
luovutus on vapaaehtoista. Tarvittaessa hän
on velvollinen ottamaan koirallensa seurueen
johdon antaman pannan jota voidaan seurata
seurueen johdon taholta.
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jakson jako-ohjetta.
Osallistuttuaan kolmena päivänä jahtiin
saa silloin täydenlihaosuuden kyseiseltä jaksolta. Ja kahdesta päivästä saa ½ täydestä
osuudesta ja yhdestä päivästä saa hän ¼ täydestä osuudesta. Osallistumaton ei mitään.
Päivät ei siirry tältä jaksolta.
Jos hirviä jää kaadettavaksi vielä yhteismetsästysjakson jälkeen vapaalle jaksolle,
saavat näiden hirvien metsästykseen osallistuneet seurueen jäsenet kalenteriviikoittain (
ma – su ) suoritetuissa jahdeissa kaatuneista
hirvistä tasasuuren osan, metsästettyään sillä
viikolla vähintään kahtena (2) päivänä.
Jos hän on ollut metsällä vain yhden (1)
päivän, saa hän osuudesta puolet. Jos hän ei
ole osallistunut lainkaan jahtiin sillä viikolla,
jää hän osuudetta. Jos jakson metsästyspäiviä
kertyy vain yksi (1 viikossa ), jaetaan saalis

Yhteisjahdissa jaettavaksi jäävä lihamäärä jaetaan pääsääntöisesti tasan kaikkien osallistumismaksun maksaneiden kesken. Jos osakas
on osallistunut ensimmäisen yhteisjahtiviikon kuuden (6) päivän aikana (6 ) päivänä
metsästykseen, saa hän tuon ajanjakson lihaosuuden täytenä. Mikäli hän osallistuu vain 5
päivänä menettää hän yhden kolmanneksen
lihaosuudestaan. Saaden 3/ 4 osaa. Osallistuttuaan 4 päivänä jahtiin silloin hän saa ½
täydestä osasta. 0-3 päivän osallistumisella
hän saa ¼ täydestä osuudesta.
Yhteisjahtiviikon lihanjaosta voidaan
poiketa johtoryhmän päätöksellä, siten että
jaettava hirvi/ vasa voitaisiin jakaa vain pitkämatkalaisille osallistujille jahtipäivien mukaisesti ositeltuna. Yhteisjahdin jälkeisenä viikonloppuna (pe-la-su) noudatetaan vapaan
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mukana olleiden kesken tasan, huomioiden
kuitenkin kohtuuttomuusperiaate.
Päivät ei siirry kyseisiltä vapaanviikko
jaksoilta enää ollenkaan, päivät nollautuvat
aina viikon lopussa sunnuntai iltana. Jos
viikolla on kaatunut hirviä, nollautuvat jahtipäivät myös silloin viikon lopussa.
Viikkojakson metsästys on pyrittävä järjestämään niin, että metsästys on painotetusti lauantaina ja sunnuntaina kaikkien seurueen jäsenten osallistumismahdollisuuksien
parantamiseksi.
Lihat jaetaan jäsenille pääsääntöisesti
luuttomina paisteina ja jauhelihana. Johtoryhmä huolehtii jakajan tietoon maanomistajille ja joillekin muille menevät lihat, jotka
on johtoryhmän harkinnan mukaan erotettava saaliista niin, että nämä tahot eivät jää
lihaosuudetta. Osuus voidaan antaa joko
paistina tai jauhelihana. Johtoryhmän päätöksellä voidaan lihoista erottaa myös peijaislihat
Saaliinjaosta voidaan painavista syistä johtuen tehdä johtoryhmän esityksestä
tästä ohjesäännöstä poikkeavia päätöksiä
hirviseurueen syyskokouksessa.Hirviporukanjohtoryhmä ei lähettele osakkaiden
lihaosuuksia vaan jokainen huolehtii omat
lihansa teurastamolta entisen ohjeen mukaisesti.

nahka on vietävä pois nylkemispäivänä.

AJOMIESTEN , KOIRAMIESTEN, SUOLISTAJAIN
JA NYLKIJÖIDEN OSUUS
Maksasta jäävä toinen 1/3 osaa sekä sydämestä jäävä neljännes jaetaan sinä päivänä maastossa ajomiehinä ja suolistamiseen osallistuneiden kesken. Maksasta jäävä kolmas 1/3
sekä sydämestä jäävä toinen ¼ jaetaan hirvieläimen nylkijöiden kesken. Mikäli joku ei
ota osuuttaan, annetaan se muille halukkaille
jahtiin osallistuneille, tarvitaessa arpomalla.
Jos ajomiehiä ei ole ollut tai on ollut vain
vähän, annetaan ajomiesten osuutta kohtuullisesti ja loput sydän- ja maksaosuudet siirretään mahdolliseen maksanpaistoiltaan. Jos
maksanpaistoiltaa ei ole,arvotaan ylijäämä
kohtuullisen kokoisina paloina halukkaiden
kesken Koiramiehenä toiminut katsotaan tässä tapauksessa ajomieheksi.
Mikäli hirvi ammutaan koiran haukusta tai
selkeästi koiran ansiosta, kuuluu kieli koiranohjaajalle. Näiden osuuksien jaon suorittaa
jahtipäivän päätteeksi metsästyksen johtaja.
Seurueen ulkopuolista ajomiestä koskevat samat säännökset.

KAATAJA
Hirvieläimen kaatajaksi katsotaan ensimmäisen tappavan osuman ampuja. Epäselvissä
tapauksissa asian ratkaisee johtoryhmä tapauksen tutkittuaan ja osapuolia kuultuaan.
Tappavaksi osumaksi ei katsota mahaan tai
suolistoon ammuttua laukausta eikä myöskään pelkkää lihashaavaa, jalan katkeamista tai
päähän ammuttua laukausta, joka ei ole eläintä
heti tappanut.
Jos eläin kuitenkin myöhemmin löytyy kuolleena pelkästään edellä mainittujen osumien
johdosta, tai se on pahasti haavoittuneen ja
huonokuntoisena lopetettu, katsotaan se haa-

AMPUJAN OSUUS
Ampujalle kuuluu pää sarvet, nahka, ½ sydämestä, munuaiset ja 1/3 maksasta sekä kieli,
mikäli se ei mene koiranohjaajalle. Jos ampuja tai joku muu seurueen jäsen ei ota nahkaa,
menee nahka hirviseurueelle ja edelleen siitä
kertyvä tulo lyhentämättömänä riistateurastamon ylläpitoon tai johonkin muuhun vastaavaan johtoryhmän katsomaan hirvenmetsästystä tukevaan toimintaan. Ampujan ottama
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voittajan ampumaksi hirveksi.

Ampujan osuutena hänelle kuuluu vain pää
ja sarvet. Tällaisen jäsenen ei tarvitse maksaa
riistateurastamo-osuutta. Vierasmaksu on
syyskuun kokouksen päätöksen mukainen ja
se on maksettava ennen jahtiin osallistumista.

MAKSUT
Hirviseurueeseen ensimmäistä kertaa osallistuvan jäsenen on suoritettava riistateurastamo-osuutenaan yhdistyksen vuosikokouksen
päätöksen mukainen maksu (150 €) kolme
päivää ennen syyskokouksen ajankohtaa.
Maksua ei palauteta, jos jäsen jää pois hirviseurueesta tai eroaa yhdistyksestä.Hirviseurueen osallistumismaksu on pääsääntöisesti
maksettava huhtikuun loppuun mennessä.
Jos maksanut jäsen ei voi syystä tai toisesta
osallistua syksyn jahtiin lainkaan, palautetaan hänelle maksettu osallistumismaksu hänen niin halutessaan, mikäli hän on perunut
osallistumisensa syyskokoukseen mennessä.
Osallistumismaksua ei palauteta kokonaan
tai osaksikaan syyskokouksen jälkeen. Osallistumismaksua ei palauteta myöskään saaliin
suhteen huonosti onnistuneen metsästyksen
johdosta.
Mikäli ilmoittautuminen jostain syystä jää
syksyyn, on maksu maksettava niin, että maksu on yhdistyksen tilillä vähintään 3 päivää
ennen syyskokousta. Mikäli ilmoittautuminen ja maksu eivät ole saapuneet määräaikaan
mennessä, ei jäsen enää voi osallistua sinä syksynä hirvenmetsästykseen seurueen jäsenenä.
Maksettaessa maksuja tileille, on tilisiirrossa
käytettävä kunkin jäsenen henkilökohtaista viitenumeroa. Tilinumero on OP 52990120067847 tai IBAN FI9452990120067847
Jokaisen seurueen jäsenen velvollisuus
on maksaa mahdollinen jahdin lisämaksu
syyskokouksen määräämän suuruisena hirvijahdin aloituspäivänä. Jäsen, joka haluaa
osallistua hirvenmetsästykseen ampujana
osallistumatta millään tavoin lihan jakoon,
on velvollinen maksaman hirvenmetsästysoikeuden kuluina 50 % osallistumismaksuista.

SAIRASTUMISET JA
MUUT METSÄSTYKSEN ESTEET
Jos hirviseurueen jäsen sairastuu jahtikauden
aikana niin, ettei hän pysty osallistumaan ollenkaan tai vain vähäisesti sairautensa vuoksi,
johtoryhmä tekee erillisen ratkaisun lihaosuuden suhteen. Mikäli hirviseurueen jäsen tekee
tai hänellä teetetään jokin työ tai toimenpide,
joka tukee hirviseurueen toimintaa, eikä hän
voi osallistua sinä päivänä jahtiin, voi johtoryhmä antaa hänelle hyvitykseksi metsästyspäivän.

ALKOHOLI JA HUUMEET
HIRVENMETSÄSTYKSESSÄ
Jahdissa on ehdottomasti oltava selvin päin.
Alkoholijuomien nauttiminen jahtipäivänä ennen jahdin päättämistä on kielletty. Sallittua on
ainoastaan perinteisten vähäisten kaatoryyppyjen ottaminen. Kielto koskee sekä ampujina,
ajomiehinä että muina osallistujina jahtiin osallistuvia henkilöitä.
Alkoholia nauttivan tai alkoholin vaikutuksen alaisena olevan seurueen jäsenen tai vieraan velvollisuus on omatoimisesti lopetettava
jahtiin osallistuminen. Jos jonkun havaitaan
nauttivan alkoholia jahdin aikana tai olevan
alkoholin vaikutuksen alainen, on metsästyksenjohtajana toimivan estettävä hänen osallistumisensa aseellisena jahtiin ja harkintansa
mukaan muutoinkin koko jahtiin.
Huumausaineiden käytöstä tavattu henkilö
suljetaan välittömästi metsästyksen ulkopuolelle. Jos jonkun tiedetään käyttävän huumausaineita, ei hän voi seurueessa osallistua jahtiin
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ollenkaan. Jos seurueen jäsen toimii tämän kohdan vastaisesti, menettää hän myös metsästyspäivänsä tämän päivän osalta.

• haavoittuneen hirvenmetsästys toisen
sopijapuolen avustamiseksi

RANGAISTUKSET

• seurueen varsinainen metsästyksen johtaja
3 kg paistia / kausi
• lihanjakajille o,5-1 kg jauhelihaa yli
varsinaisen osuuden / jakokerta
• paljon työtä aiheuttanut koiranohjaajan
toiminta 2-4 kg jauhelihaa tai paistia / kausi
• vuokrasopimusten mukaiset maanomistaja
paistit
• suhdetoimintapaistit tärkeille maanomistajille ja muille mahdollisille tahoille vuorovuosittain
• sairauden vuoksi osallistumaan kykenemätön

2. Hyvitykset lihana

Jos jahtipäivänä ammutaan laukaus, mikä tahansa, joka ei johda sinä päivänä hirven kaatoon ja haavoittuipa hirvi tai ei, on ampujan
maksettava ”Pummilaukauksesta” (20 €).
Maksu on suoritettava kolmen (3) päivän kuluessa metsästyksen johtajalle tai yhdistyksen
tilille. Lisälaukaukset epäiltyyn haavoittuneeseen hirveen eivät kuulu enää maksun piiriin.
Jos jäsen ampuu hirveä tai muuta riistaeläintä tai hirven tai muun riistaeläimen
vastoin metsästyksen johtajan määräyksiä ja
ohjeita tahallaan tai huolimattomuudesta, on
hänen suoritettava rangaistusmaksuna (60
€) yhdistyksen tilille kolmen päivän kuluessa
rangaistuksen määräämisestä. Hän menettää
myös metsästyspäivänsä siltä päivältä.
Lakia, asetusta, lupaehtoja, seuran sääntöjä, hirviohjesääntöjä, yhteisjahtisopimusta
tai metsästyksenjohtajan tai ryhmänjohtajan
lain, asetuksen tai hirviohjesäännön nojalla
antamia määräyksiä ja ohjeita jollain tavoin
tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut
seurueen jäsen vastaa pääsääntöisesti asiasta itse yksin. Hänet voidaan metsästyksenjohtajan ja johtoryhmän päätöksellä kieltää
osallistumasta metsästykseen enintään lopun
jahtikauden ajaksi tai yhdistyksen johtokunnan päätöksellä yhdistyksen sääntöjen 7 §:n
mukaisesti.

3. Muut hyvitykset
• Yhteisluvan ylijohtajalle ”joululahja” hirvi-seurueen harkinnan mukaan.

MENETTÄMISSEURAAMUS
Tilanteessa, jossa seurueen jäsen tahallaan tai
huolimattomuudesta ampuu metsästyksenjohtajan antaman käskyn tai kiellon vastaisen
hirvieläimen, menettää hän oikeutensa hirven päähän ja sarviin sekä muihin ampujan
osuuksiin.
Niinikään hän voi menettää yhdistykselle
muun ampumansa riistaeläimen. Hän menettää myös metsästyspäivänsä tältä päivältä.

VAHINGONKORVAUKSET
Jos hirvieläinten metsästyksessä aiheutuu
vahinkoa, joka kuuluu korvauksen piirin, tapahtuu korvaus yleisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti.

YHTEENVETO ERILAISISTA HYVITYKSISTÄ
1. Hyvitykset metsästyspäivinä
• lihamestari ja lihanjakajat
• hirvenmetsästystä tukevan työn tekijä

YHTEISVASTUU EPÄONNISTUNEESSA KAADOSSA
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ohjesääntöä soveltuvin osin.

Jos seuruemetsästyksen yhteydessä hirvieläimen kaato tapahtuu niin, että siitä aiheutuisi
kustannuksia eläimen ampuneelle seurueen
jäsenelle, eikä teko ole johtunut tahallisuudesta tai huolimattomuudesta, voidaan asiassa harkita seurueen ja yhdistyksen yhteisvastuullisuutta, varsinkin kun kohtuullisuussyyt
sitä edellyttäisivät. Ratkaisun asiassa tekevät
yhdistyksen johtokunta ja hirvenmetsästyksen johtoryhmä.
Myös metsästyksen johtajan asema arvioidaan edellä mainitulla tavalla, mikäli hänen
katsotaan syyttään joutuneen rangaistuksi
seurueen jäsenen tekemän virheen vuoksi.

YHDISTYKSEN HIRVENMETSÄSTYSOPAS
JA TURVAMÄÄRÄYKSET
Tämän hirvenmetsästysohjesäännön perusteella laadittujen hirvenmetsästysoppaan, turvamääräysten ja muiden kirjallisten ohjeiden
osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä tässä
ohjesäännössä on kirjoitettu.
Hirviohjesääntö on käsitelty MehtovaaraHyrinän Erä ry:n johtokunnassa tammikuussa
2013 ja ja johtokunta on sen yksimielisesti hyväksynyt.
Vuoden 2012 hirvenmetsästyksen johtoryhmä on myös kokouksessaan tämän hirviohjesäännön hyväksynyt.

MUIDEN HIRVIELÄINTEN METSÄSTYS
Jossain vaiheessa voi kysymykseen tulla
myös muiden hirvieläinten kuin hirvien metsästys, kuten metsäpeura ja valkohäntäpeura
ja metsäkauriskin Tällöin noudatetaan tätä

Hirviohjesääntö vahvistetaan Mehtovaara-Hyrinän Erä ry:n kesäkokouksessa
04.08.2013.
Puheenjohtaja Pauli Honkanen

Pekka Mustonen
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Vuokra-alueet

Vuokranantaja	Tila	Rek.N:=
Pinta-ala
Metsästys					oikeus
Aromaa Eino
Purnu
“6;3”
20
kaikki
Aromaa Eino
Ukonvaara
22
35
kaikki
Berger Heimo
Notkola
28:4
2,5
kaikki
Heikkinen Rauha
Lehtorinne
“34;1”
13,5
hirvi
Heiskanen Irma ja A
Rajala
“6;4”
4
kaikki
Honkanen Tapani
Syrjälä
“40;2”
11,83
kaikki
Honkanen Pauli
Välilä
“40;1”
9,5
kaikki
Hämäläinen Risto
Lehtola
21:31
35
kaikki
Jämsä Liisa
Kolmisoppi
“6;14”
45
hir,ped,maj
Kantola Helena
Korpela
“52;65”
21
kaikki
Kettunen Maija-Liisa
Lepistö
25:8
18,42
kaikki
Karosto Pasi, ym
Ossila
“28;15”
1
kaikki
Kotivuori Pentti
Päivänpirtti
“5;1”
0,35
kaikki
Koukkari Kaarlo
Immosenaho
15:3
50
kaikki
Kulmavuori Timo
Koivulehto
“1;9”
0,65
kaikki
Laakkonen Mika
??
??
19
hirvi+pedot
Leinonen Juho
Pennasenvaara
17:0
6
kaikki
Leskinen Pauli
Koppelovaara
28:11
1
kaikki
Luoma Matti
Teerikumpu
2:8
1
hirvi
Meriläinen Esko ja Ahtola
Kultakangas
9:9
5,15
kaikki
Nurmeksen valtionmaa 1-7 541 / 843
6377,3
Pienr.+ hirv
Metsähallitus
Montonen Erkki
Koppelonpesä
“28;10”
3
kaikki
Mujejärven osakaskunta
vesialueet			
hirvi
Mustonen Jani
Jokimökki
5:90
32,76
kaikki
Nevalainen Marko
Nevalaisenaho
“27;1”
1,5
hirvi,pedot
Nurmeksen ev.lut srk
Kirkkola
“5;2”
0,2
kaikki
Piironen Maija ja Risto
Marjovaara
1:3
14
hirvi,pedot
Piironen Maija ja Risto
Kallela
2:10
42
hirvi, pedot
Piironen Maija ja Risto
Sikola
“2;12”
21
hirvi, pedot
Piironen Veli Matti
Löytölehto
12:4
10
kaikki
Pulkkinen Perikunta
Sippola
1:6
81
kaikki
Pulkkinen Väinö Pk
Riihipuro
38:1
3
hirvi
Pylkkänen Are pk
Katajajoki
28:5
12
kaikki
Pyykönen Eeva ja Janne
Ruokosenvaara
21
10
hirvi
Pyykönen Jyrki kp
Lepikko
24:1
3,02
kaikki
Pyykönen Onni
Kivitorppa
“6;15”
17
hirvi,pedot
Rak.liik.Mustonen
Niittypalstat
“25;1,25;17”
24,4
kaikki
Rantala Sirkka ja Tuomo
Kortevaara
10
66,26
kaikki
Romppanen Ilmo
Rinteelä
5:27
36,5
hirvi
Romppanen Sven
Lehtoniemi
19:2
44
kaikki
Saastamoinen Onni
Koulu
“32;0”
3,5
hirvi ja pedot
Saastamoinen Ritva ja E
Lehtovaara
13
8
kaikki
Savolainen Kyösti
Tuomela
10:10
16
kaikki
Setälä Toivo
Ylä-Sampola
33:5
24
hirvi
Soininen Martti,Juha,Eeva,ym Koppelovaara
28:13:00
16
kaikki
Soininen Martti,Juha,Eeva,ym Talasvaara, Karhunpolku “28;3,28;8”
40
kaikki
Suur-Askola Pertti
Purola ja Puronsuu
“38;8,38;9”
2,42
kaikki
Tiehallinto Savo-Karjala
Päälampi I
“896;1:2”
4,3
kaikki
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Vuokranantaja	Tila	Rek.N:=
Pinta-ala
Metsästys				OIKEUS	
Tieliikelaitos
Timonen Mauri
Timonen Mauri
Timonen Rauha,Soininen A
Tornator Oy
Valtonen Harri
Valtonen Ilmo
Yhtymä Pylkkänen Rossinen

Päälampi II
Honkalampi
Raiskio
Välikangas
Osaranniemi, Kujanki
Varjola
Saarivaara
Turkki

52:64
“27;43”
11:1
38:7
“3:10,38;3”
12:1
6:5
28:1

Pauli Honkanen

3,42
27
7
23
624
9
17
1,5

kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
pienriista
kaikki
kaikki
kaikki

Pauli Honkanen
Puhakanvaarantie14
75500 NURMES
P. (0500) 359 607

Lumityöt lingolla ja etukuormaimella.
Tienlanaus, pilkekone, kierrehalkaisija
Ym. Traktorityöt, SOITELLAAN!

Kotoisen maukasta lounasta joka arkipäivä

TEBOIL-NURMES

J. Hukkanen Ky

Lehtovaarankatu 2, NURMES puh. 482 033
Huoltaa autoja ja ihmisiä
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HIRVENMETSÄSTYS 2013 –
TURVAMÄÄRÄYKSET
roa. Hartaasti toivommekin ettei niitä euroja
tarvittaisi.

YLEISTÄ

Jokaisen jahtiin osallistuvan on tunnettava
metsästyslainsäädäntö soveltuvin osin ja noudatettava sitä. Kaikessa toiminnassa on aina
huomioitava turvallisuusnäkökohdat.
Kielletyt alueet hirviyhteislupa-alueellamme ovat, Ihantola, Jukola, Rinteelä, Tuittula,
Ranta-la,Lipposen maa Latola Louhilammen
rannassa 15:15, Kiiskisenmaa, Katajamäki ja
Mehtojo-kisuunitäpuolella oleva pieni palsta
aivan sillankorvassa.
Jokaisen on pidettävä mukanaan tarvittavat
asiapaperit (metsästyskortti, aseen hallussapitolupa ja am-pumakoetodistus) ja esitettävä ne pyydettäessä valvojille. Ampujana
metsästykseen voi osallistua vasta sitten, kun
on esittänyt asiapaperit, aseen ja patruunat
hyväksytysti metsästyksenjohtajalle.
Hirven ampuminen yksityiselle tielle on
luvallista, kunhan sillä ei vaaranneta henkeä tai omaisuutta,eikä aiheuteta myöskään
vaaratilanteita muille tienkäyttäjille.Tielle
ampuminen tehdään metsästyksenjohtajan
määräysten mukaan. Tiepasseissa tiellä liikkujista tieto kyseiselle passiketjulle, johdolle
ja kuittaukset tiedosta molemmista ketjunpäistä. Koiranohjaaja-ampuja toimii metsästyksenjohtajan erillismääräysten mukaisesti.
Muu kuin koiramies ei saa mennä hirvihaukulle ilman metsästyksenjohtajan lupaa.
Vieraan koiran haukulle mennään samoin ohjein metsästyslain 53 &:n säännöstä noudattaen.(Puolentunnin säännös)
Metsästyksessä noudatetaan lisäksi seuran
vahvistamaa 2012 hirviohjesääntöä. Ohjesäännön mukainen ”Pummiraha”on 20 eu-

TURVAMÄÄRÄYKSET
Metsästyslain 28 §:n nojalla annamme syksyn
2013 hirvijahtia varten metsästyksenjohtajan
ominaisuu-dessa seuraavat määräykset:

Aseen käyttö ja ampuminen
Aseen saa ladata vasta passipaikalla. Patruunat on poistettava aseesta ennen passista
poistumista. Ajomiehillä saa olla ase mukana
ajossa lataamattomana. (patruunat voivat
olla lippaassa), kaikenlainen aseen käsittely
on kiellettyä taukotulilla ja kokoontumispaikoilla.

Koiramiehen aseen käyttö
Hirvikoiran kanssa maastossa liikkuva “koiramies ” saa pitää aseensa normaalisti ladattuna. Hän saa ampua ehdotonta varovaisuutta noudattaen hirven koiran toimiessa ko.
hirven kanssa.

Passimiehen velvollisuudet
Passimiehen tulee selvittää itselleen kummallakin puolella läheisyydessä sijaitsevien
kaikkien passimies-ten tarkka sijainti ja huomioitava ne. Sen jälkeen merkattava omat
ampumasektorit eteen sekä taakse. Passipaikalta saa poistua vasta metsästyksenjohdolta
tulleen tiedon mukaan.
Samoin merkattava passipaikka ja sinne johtava polku, jos ei ole valmiiksi merkattu .
Hirveä saa ampua vain omaan sektoriin.
Passipaikka on valittava merkatulta paikalta
28
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tornista, kumpa-reelta, pinon tai kiven päältä
siten, että ampuminen tapahtuu mahdollisimman turvallisesti ja suuntautuu ylhäältä maahan päin.Erityistä varovaisuutta on noudatettava silloin, kun ajo- tai koiramiehet ovat lähestymässä passiketjua. Hirvet on laskettava
tällöin turvallisuuden vuoksi passiketjun läpi
ja ammuttava vasta ketjun taakse. Hir-veä
saa ampua vasta kun sen luvallisuus on varmistettu. Hirven käyttäytyminen laukauksen
jälkeen on painettava erittäin tarkasti mieleen.
Jos hirvi pakenee ampumisen jälkeen näkymättömiin, on ampujan merkittävä oma ja
hirven sijainti laukaisuhetkellä tarkasti maaston. Passimiehen on heti ilmoitettava tilanne
metsästyksenjohtajalle ampumisen jälkeen.
Kaikki muut ovat radiokuria noudattaen radiohiljaisuudessa vain kuuntelulla.
Mikäli ammuttu hirvi ei kaadu näkösälle, ei
sitä saa sen jälkeen lähteä jäljittämään ilman
metsästyksen-johtajan lupaa ja ohjeita. Passimies saa mennä tarkastelemaan tilannetta
johdolta luvan saatu-aan,sotkematta ampumapaikalla olevia jälkiä. Hän merkkaa myös
tarkasti ampumapaikan ja hirvensi-jainnin
ampumahetkellä.
Ampumaetäisyys täysin esteettömällä paikalla voi olla enintään 150 metriä ja peitteisessä maastossa 100 metriä. Risukkoon ampuminen on kiellettyä haavoittunutta hirveä
lukuun ottamatta.
Tervettä hirveä ei saa ampua päähän kuin
erittäin varmoissa hyvissä ampumatilaisuuksissa.
Vasan ampuja ei saa ampua emää samassa
ampumatilanteessa. Naaras jota tiedetään vasan seuraavan on aina rauhoitettu ( vaikka se
olisi vasansa jättänytkin maastoon.)

käinä, jollei toisin määrätä .Ajomiesten on
suojauduttava puun, kiven tai muun esteen
taakse välittömästi, kun passiketjussa läheisyydessä ammutaan. Ajomies saa ampua
hirveä vain lopettaakseen eläinsuojelullisesti
haavoittuneen hirven ja muutoin vain metsästyksen-johtajan luvalla.

Aseen kuljetus
Aseet tulee pitää aina lataamattomina suojuksissa liikuttaessa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla. Mukana on pidettävä kevyttä aseen
suojusta niin, että se on käytettävissä siirtokuljetuksissakin.

Turvavarusteet
Jokaisen hirvenmetsästyksessä mukana olevan tulee pitää päässään hyvin näkyvää
oranssin väristä päähinettä tai päähineen suojusta, sekä päällimmäisenä yllään hyvin näkyvää oranssin väristä liiviä, takkia tai muuta
vastaava. Keltainen huomioliivi EI KÄY tähän
tarkoitukseen.

Merkkilaukaukset
Ammutaan, jos puhelimitse ei saada yhteyttä
metsästyksenjohtajaan tai jos metsästyksenjohtaja määrää. Laukaukset ammutaan kohtisuoraan ylöspäin !
AIKUISEN KAATO= 3 laukausta tarkoin 10
sekunnin väliajoin.
VASAN KAATO= 2 laukausta mahdollisimman nopeasti.
HAAVOITTAMINEN= Ei merkkilaukauksia

Alkoholin / Huumeiden käyttö
Alkoholin / huumeiden käyttö ja sen vaikutuksen alaisena oleminen on jahdin aikana ehdottomasti kielletty. Perinteinen kaatoryyppy
metsästyksenjohtajan ohjaamana sallitaan.
Jokainen vastaa itse törmäilystään alkoholin /

Ajomiehen velvollisuudet
Ajot tulee pääsääntöisesti suorittaa äänek29
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huumeiden vaikutuksen alaisena ollessansa .

seurantaan.

Toiminta passipaikalla
Seuraamukset annettujen ohjeiden
ja määräysten rikkomisista

Määrätyllä passipaikalla on pysyttävä ehdottomasti annetussa kohdassa,kukaan ei mene
tutki-maan tilanteita ilman metsästyksen
johdonlupaa. Passista saa poistua vasta kun
metsästyksen-johto on antanut siihen luvan.
Passipaikalla on oltava hiljaa ja liikkumatta.
KYSE ON TURVALLISUUDESTA
Liikkuja asetetaan heti yhden- kolmen päivän metsästyskieltoon johtoryhmän päätöksellä. Puhelimen kuuntelu vain korvakuulokkeen avulla. Ohjeet puhelinten käytöstä on
hirvenmetsästysoppaan takakannessa. Kaikki radiot kuuntelulle heti laukauksen kuuluttua, vain ampumapaikka ja metsästyksen
johto puhuvat. Muut odottavat lisäohjeita
ehdotonta radiokuria noudattaen, jokaisen
on varauduttava mahdollisen haavoittuneen
hirven lopettamiseen erityistä varovaisuutta noudattaen. Nämä ohjeet koskevat, myös
kännykän käyttöä passissa ollessa. Ilmoitettavat asiat on aina silti ilmoitettava.Passipaikalla keskity keskeytymättömään maaston
seurantaan. Äläkä epäolennaiseen tekniikan

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo
edellä annettuja sekä muita metsästyksenjohtajan antamia määräyksiä, määrätään heti 1-3
päivän metsästyskieltoon.
Mikäli määräystä kaadettavista eläimistä
tahallaan tai huolimattomuudesta rikotaan tai
toisen turvallisuutta tai omaisuutta vaarannetaan, suljetaan ampuja lopuksi jahtikaudeksi
pois metsästyksestä. Ampuja korvaa myös
itse toiselle aiheutetun vahingon.

Kaadettavat hirvet
Meillä Mehtovaara-Hyrinän Erä ry:n hirvenmetsästyksessä on käytettävissä kotimetsissä tänä vuonna X aikuista ja X vasa.
Nurmeksessa 05.10.2013
Metsästyksen johtajat
Markku Salmensuo

Pauli Honkanen
Onni Pyykönen

Pekka Mustonen

Kaunista ja kestävää
Puusepän ammattitaidolla tehdyt
yksilölliset mittatilaustuotteet

Pitkänmäen Puusepänliike Oy
Pitkänmäentie 4, 75530 Nurmes, puh./fax (013) 462 349
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Mehtovaara-Hyrinän Erä ry

KALASTUSOHJE

Metsästysseurallemme on hankittu kuluvalle
vuodelle 2013 pyydys- yksikkömerkkejä valtion vesialueelle 6 kappaletta.Ne oikeuttavat
jäsenen pitämään yhtäaikaisesti vedessä joko
6 verkkoa tai kutakin yksikkömerkkiä kohti
3 katiskaa tai 100 metriä pitkää siimaa tai 30
isku- tai polakoukkua.Viehekalastus ja tuulastus vaativat aina erillisen henkilökohtaisen
luvan.

nen lisämerkki, jotka ovat tässä merkkien mukana.
Näillä merkeillä voi siis kalastaa vain valtion
vesillä. Mujejärvessä niitä ovat järven eteläpuoleiset alueet. Vesialueen raja näkyy kartassamme. Matolampi on kokonaan valtion vettä. Mujejärvessä on myös kohtalaisesti siikaa
ja kuhaa. Käytä siis lupia hyväksesi ja nauti
myös kalastuksesta. Hanki tarvittaessa myös
omia pyydysyksiköitä.

Pyydysyksiköistä 3 on tarkoitettu Mujejärveen
Multiniemen kämpälle (numerot 14699, 14670
ja 14671) ja 1 Matolammen kämpälle lähinnä
Matolampeen (numero 14672). Tarvittaessa voi
tietenkin käyttää kaikkia merkkejä yhdessäkin,
mutta merkit tulee olla mukana ja pyydyksissä.

Noudata oheisia lupaohjeita ! Yksityisillä
vesillä voi Mujejärvessä kalastaa neljällä pyydysyksiköllä. Ne oikeuttavat pitämään vedessä joko yhden katiskan tai yhden verkon /
merkki.
Nurmeksessa 01.01.2013
Pauli Honkanen
puheenjohtaja

Jos yksiköitä käytetään katiskapyyntiin, tulee
kaikkiin katiskoihin laittaa yksi merkki kolmea
katiskaa kohti ja kahteen katiskaan omatekoi34

VAPAA-AJAN ERIKOISLIIKE NURMEKSESSA
KALASTUKSEEN!
VERKOT alk. 1990,VETOSETIT 45,VETOVAVAT alk. 14,-

MERCURY
PERÄMOOTTORIT
Esim. 2,5 4-tahti

METSÄMIES! LOPULTAKIN ASELUVAT TULIVAT!
SKEET
TIKKA T3
NORMA 308
BAIKAL
PATRUUNAT JAKTMATCH LITE 308
MP153
250 kpl + 200 kpl
savikiekkoja.
25 000 kpl erä

KOKOVAIPPA

+ kiikarin
jalat

1/2 AUTOM.
12/89

74000
6950 4950 79000 42000
YKI SOUTU84000
VENEET
Kone JA Jahtikampe

JESSEVAAPUT
LUOTAIMET ym., ym.

50 kpl

alk.

Kauppatori 6, 75500 NURMES (Keskustan uuden S-Marketin sisäpihalla)
• p. 050 357 8840 • ma–pe 8.30–17, la 9–14

PALJON KÄYTETTYJÄ PERÄMOOTTOREITA

Pizzat

OMASTA KIVIARINAUUNISTA

Salaattibaarista
HERKULLISET SALAATIT

VEIKKAUSPISTE
MEILTÄ MYÖS VEIKKAUSPALVELUT!

EVÄSTORI

Porokylänkatu 8, Nurmes, puh. 040 809 2196
mira.korhonen@k-market.com
Palvelemme: ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18
www.k-market.com
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AGREKAATTIEN
KÄYTTÖOHJE
1.1.2013 -

nousta yli 45 asteen.

Käynnistys:
Valitse kone, jota aiot käyttää ja käännä pääkatkaisija sille koneelle. Käännä seinällä sen
koneen lähellä olevan ohjauskeskuksen katkaisija asentoon AUTO / AUTO. (Jollei jo ole.)
Paina oikeanpuoleisen oven vasemmassa reunassa olevan katkaisijan painike ylös. Kone
käynnistyy. Tarkkaile koneen käynnistyttyä
moottorin ja sähkölaitteiden toimintaa, että
kaikki on OK. Jos kuitenkin ilmenee jotain,
pysäytä moottori. Kun se on kokonaan pysähtynyt, vaihda pääkatkaisija toiselle koneelle. (Mikäli kone ei käynnisty, akku on tyhjä,
sulake palanut tai ohjauskaapin katkaisija on
väärässä asennossa.)
II – koneen käynnistys automaattiasennossa vaatii vielä toistaiseksi käynnistysvaiheessa, että nostat kädellä kaasuvipua ylös (keltainen nauha) ja pidät vipua siinä koko ajan nostaen, kunnes kone käy reilusti. I – kone toimii
automaattiasennossa (AUTO) normaalisti.
Koneet lähtevät myös käyntiin START –
nappulaa käyttäen. Käännä ohjauskeskuksen
katkaisija asentoon HAND OR PUSH BUTTON START = ala-asentoon. Nosta puristusvipu pystyyn ja ”lukitse” kaasuvipu yläasentoon. Paina PUSH BUTTON START – nappulaa kunnes kone käynnistyy. (Jos ei käynnisty
voi akku olla tyhjä tai sulake palanut.) Käännä
ohjauskeskuksen katkaisija asentoon AUTO /
AUTO ja löysää kaasuvipu vapaalle. HUOMIO! Akut latautuvat vain AUTO – asennossa.
Mikäli automatiikka ja starttaus eivät jostain syystä pelaa kummassakaan koneessa,
voi ne käynnistää myös käsin. Koneen vieressä on kampi, joka kiinnitetään koneen päässä
olevaan akseliin. Nosta puristusvipu yläasentoon (koneen päällä) ja nosta ja ”lukitse” kaa-

Yleistä:
Matolammen kämpällä on kaksi identtistä 3
kw:n Lister – agrekaattia. Kummallakin koneelle on oma käynnistysjärjestelmänsä. Yhteistä on pääkytkin, jossa on asennot I 0 II.
I on vasemmanpuoleinen kone, keskellä on
vapaa asento ja II on oikean puoleinen kone.
I – kone on täysin uusittu ja otettu käyttöön
lokakuussa 2002. II – kone on ollut käytössä
meillä jo vuodesta 1997 alkaen. Molemmat
toimivat hyvin. II – kone otetaan huoltoon ja
täysremonttiin 2004. Vain se kone käynnistyy
ja toimii, jolle pääkytkin on käännetty.
Molemmat koneet toimivat automaattisesti ja lähtevät käyntiin keittiön katkaisijasta, Kaupahuoneen katkaisijasta, saunan
pumpulla, ulkovaloilla, sähkölaitteilla ja
agrekaattikopin oikeanpuoleisen oven vasemmalla puolella olevasta valokatkaisijasta.
Kehitämme koneiden käyttöjärjestelmiä koko
ajan käyttäjäystävällisemmiksi.

Toimenpiteet ennen käynnistystä:
Kylmä kone käynnistetään aina ensikäynnistyksenä agrekaattikopista. Tarkista ennen
käynnistystä molempien koneiden moottoriöljyjen määrä. Lisää tarvittaessa. Tarkista
molempien koneiden polttoainemäärä. Lisää polttoainetta niin, että se varmasti riittää
suunnittelemasi käyttöajan.
Jos polttoaine pääsee loppumaan, tarvitaan erityisosaamista koneen ilmaamiseen ja
käynnistykseen. Varmista, että kopin tuuletusluukut ovat auki. Lämpimällä säällä jätä
myös ovi / ovet auki. Kopin lämpötila ei saa
36
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suvipu ylös. Kierrä voimakkaasti kammesta 6
– 7 kierrosta ja tyrkkää puristusvipu ala-asentoon samalla kun jatkat kammen pyöritystä.
Kone lähtee käyntiin ja kampi irtoaa. Kun kierrät kammesta, pidä peukalo samalla puolella
kuin sormetkin. (Eipä käänny peukalo nurin
niskoin. Kampi antaa varomat
tomalle myös iskun jalkaan.) Vapauta kaasuvipu.

Sammutus:
Koneet sammuvat AUTO – asennossa, kun
kaikki valot, sähkölaiteet, laturit jne. ovat pois
päältä. Jos kone ei sammu, käy kääntämässä
ohjauskeskuksen katkaisin asentoon STOP =
yläasento, tai käännä pääkatkaisija asentoon
0. Vapauta kaasuvipu.
JÄTÄ PÄÄKATKAISIJA KÄYTÖN JÄLKEEN
0 ASENTOON.

Tankkaus:

Huolehdi, ettei polttoaine lopu kesken käytön. Tankkaa koneiden polttoainesäiliöt kämpältä poistuessasi.
Mikäli et saa koneita käyntiin tai niiden kanssa tulee joitakin muita ongelmia, älä ryhdy
korjaamaan, jollet varmasti osaa, vaan soita:
1. Oiva Nevalainen 0500-234 634
2. Hannu Tervo 040 –740 2168
(Älä ensitöiksesi moiti koneita, vika saattaa
olla käyttäjässäkin)
MUISTA LUKITA AGREKAATTIKOPPI,
KUN POISTUT KÄMPÄLTÄ. (Vasemmanpuoleisen oven sisäkahva pystyyn, ettei aukea puukolla.)

Hannu Tuovinen
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Seuramme
metsästysmajat

Keskuskankaan tulipaikka on tarkoitettu
etupäässä hirviporukan kokoontumispaikaksi,
mutta on luonnollisesti myös jäsenistön metsästys- ja retkeilykäytössä. Paikalla on paloturvallinen tulipaikka ja polttopuita pienessä liiterissä sekä penkit. Paikka on muutoinkin raivattu
tarkoitukseen sopivaksi ja tukipaikalla on myös
vessa. Myös ulkopuolisilla on oikeus käyttää tulipaikkaa.(Sovittu MH:n kanssa) Noudata ehdotonta siisteyttä !
Pääskylammen risteyksen tulipaikka Polvilampi-Pääskylampi – risteyksessä on myös varustettu paloturvallisella tulisijalla ja pienellä
polttopuukatoksella. Paikka on tarkoitettu jäsenistön metsästys- ja retkeilykäyttöön. Noudata
ehdotonta siisteyttä.
Koukkarin lato on riistanhoidon tukipiste
Vellivaaran risteyksen tuntumassa. Ladossa
säilytetään jäniksille tarkoitettua heinää, suolaa
ym. riistanhoitotarvikkeita. Lato-maasto toimii
myös kokoontumispaikkana ja talvella sitä pidetään aurattuna pysäköintiä ja kelkkatoimintaa varten riistanhoitotyössä.
Mustikkalammen lato Sijaitsee Mustikkalammentien risteyksessä Akonlahdentiellä sama
käyttötarkoitus kuintoisillakin. Pyymäen lato
toimii myös riistanhoidon tukipisteenä edellä
mainitun tavoin. Siellä on myös talvella vähän
tilaa pysäköintiä ja kelkkatoimintaa varten.
Ylikylän riistateurastamo on Ylikylässä sijaitseva Mehtovaara-Hyrinän Erä ry:n ja Ylikylän
Erä ry:n yhteinen riistateurastamo, jossa mm.
kaikki hirvemme nyljetään, riiputetaan ja paloitellaan. Teurastamo on varsin korkeatasoinen
teurastamon laitteistoineen. Sitä ylläpidetään
seurojemme toimesta hirvimiesten varoin.
Kelkkailu seuramme alueella maastossa on
tiukasti luvanvaraista toimintaa. Kelkkailu on
sallittua tietyillä karttaan merkityillä reiteillä
riistanhoidon, riistalaskennan ja pienpetojen

Käytössämme on kaikkiaan kolme eritasoista
rakennusta metsästysmajakäyttöön. Matolampi on luonnollisesti varsinainen metsästysmajamme, joka on jäsenkunnan ympärivuotisessa
käytössä. Sitä pidetään jatkuvasti parhaassa
mahdollisessa kunnossa ja huollettuna niin, että
se antaa jäsenillemme mahdollisimman hyvän
lomailu- ja virkistysmahdollisuuden. Kämpällä
on tilaa runsaasti ja varustettuja makuupaikkoja
33 henkilölle. Kämpällä on 2 kappaletta 3 kw:n
aggregaattia sähköä tuottamassa. Pääkämppä
lämpiää keskuslämmityksellä keittiön hellasta.
Sauna on erinomainen ja tehokkuudessaan
huolellisesti lämmitettävä. Matolammessa on
käytettävissä vene.
Multiniemi on pienemmän porukan retkeilykämppä. Varustetasoltaan se on vaatimattomampi, mutta viihtyisä ja kaiken sään kelpoinen. Siellä on kamina lämmitys, nestekaasuliesi ja riittävä
astiasto. Valaistus on kynttilä- ja kaasuvalot.
Kämpälle mahtuu kerrallaan yöpymään enintään 6 henkilöä. Kämpällä on käytettävissä vene.
Paikka on Multiniemessä Mujejärven rantatörmällä hyvien riistamaiden ympäröimänä hyvin
luonnonkauniilla paikalla. Kämpällä on myös
pyydysyksiköitä Mujejärven osakaskunnan alueelle jäsenten käytettävissä.
Raiskion kämppä on pieni, vanhasta saunasta
tehty ”taukotupa”, joka on tarkoitettu etupäässä
päivän jahtireissuille levähdyspaikaksi. Se soveltuu myös 2-4 henkilölle yöpymiseen. Siellä
on keittomahdollisuus nestekaasuliedellä, kaasuvalot ja kaasulämmitys. Astiasto on riittävä
ruuanlaittoon ja ruokailuun. Kämpän vesihuolto mäen alla olevasta purosta (200 m.) Kämpällä
myös hyvä vessa.
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rauta- ja loukku- pyynnin yhteydessä sekä kiinteillä pyydyksillä (verkoilla) kalastettaessa.
Jokaisella kelkkailijalla on oltava Metsähallituksen tai Tornator Oy antaman luvan jäljennös
mukanaan ja luvan ehtoja on tarkoin noudatettava. Riippuen kenen mailla kelkalla liikutaan sen
mukainen lupa oltava.

nukkujien lepoa varten. Aggregaatti sammutetaan viimeistään klo 23.00 ja kämpälle
laskeutuu hiljaisuus. Joka tapauksessa vii
meinen seuranjäsen joka on valveilla sammuttaa agrekaatin. ( kustannusten takia. )
Kämppä ei ole kenenkään juopottelupaikka.
Johtokunnan tietoisuuteen tulleet häiriöt
käsitellään tapaus-kohtaisesti johtokunnassa.
5. Poistuessasi kämpältä on sinun ehdottomasti
huolellisesti siivottava jälkesi: eli vuoteet
kuntoon. Lakaisu, tiskaus, roskat ja jätteet
pois niille kuuluviin paikkoihin, tyhjät purkit ja pullot korkit ja vanteet poistettuina
pullovarastoon tai vie kotiin mukaasi.
6. Jos poistut väliaikaisesti kämpältä esim.
marjaan tai metsälle, jätä silloinkin kämppä
ja tavarasi siistiin kuntoon.
7. Kun valmistat ruokaa ja aterioit, tiskaa välittömästi ruokailusi jälkeen ja jätä keittiö priima-siistiin kuntoon seuraaville ruuan
laittajille.
8. Käytä ja sammuta käyttämäsi aggregaatti
hyvin huolellisesti ja ohjeiden mukaan.
Huolehdi, että sen säiliössä on riittävästi
polttoainetta. Sulje kaasupullot ja nestekaasujääkaapit ja kaasuliedet. Irrota kahvinkeitin ja mikrouunit sähköverkosta
(Sammutusohje)
9. Jos keskuslämmitys on ollut käytössä, lisää
lähtiessäsi vielä uuni täyteen puita, jos vähänkään on odotettavissa, että kämpälle voi
lähiaikoina tulla lisää väkeä.
10. Täytä puulaatikot kuivilla puilla. Huolehdi
myös, että saunalla on riittävästi kuivia puita.
Älä jätä mihinkään vesiä jäätymään.
KAHVINKEITIN VALUTA TYHJÄKSI
PUTKISTOSTAAN.
11. Jätä saunan, Kauppahuoneen, veneen ja
muut avaimet niille kuuluville paikoille
avain- naulakkoon. Lukitse lähtiessäsi kaikki ulko-ovet huolellisesti ja jätä tuuletus-

Matolammen
kämpän käyttösääntö
Tervetuloa kämpälle ja viihtykää!
Kämppämme on tarkoitettu jokaisen jäsenen ja
hänen perheenjäsentensä ja vieraittensa ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. Jäsenille perheineen kämpän käyttöoikeus sisältyy toistaiseksi
jäsenmaksuun. Vierailta peritään käyttökustannuksia vastaava korvaus vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.
Koska meitä on paljon ja koska jäsenet saavat
ilman eri varausta käyttää kämppää, on yhteisen viihtyvyyden vuoksi ehdottomasti noudatettava seuraavia sääntöjä.
1. Valitse itsellesi ja seurueellesi sopiva vapaana oleva huone / huoneet tilatarpeen mukaan ja käytä niitä. Älä ota käyttöösi koko
kämppää. Näin on helpompaa jo siivouksenkin kannalta.
2. Käytä vuoteissa omaa tyynynpäällistä ja
lakanoita tai vaihtoehtoisesti makuupussia.
Kuivaushuoneen kaapissa on puhtaita lakanoita ja tyynyliinoja, jollei omasi ole mukana. Käytä niitä ja laita käytön jälkeen kuivaushuoneessa olevaan pyykkikoriin.
3. Koirien pito sängyissä on kiellettyä. Koirille
on varattu kuivaushuoneessa tai eteiskomerossa olevat huonokuntoiset viltit.
4. Kämpällä on käyttäydyttävä niin, että muut
kämpän asukkaat eivät häiriinny. Öiseen
aikaan kämpällä on säilytettävä hiljaisuus
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räppänät kaikki auki samoin väli ovet AINA
AUKI.
12.Tarkista, ettei mihinkään jää palovaaran aiheuttajia.
13.Tupakanpoltto kämpässä, Kauppahuonessa
ja Saunakamarissa on ehdottomasti kiellettyä.
14.Kuittaa ehdottomasti käyntisi vieraskirjaan
havaintoinesi yms. Tällä kontrolloimme
kämpän käyttöä ja sitä, että paikat pysyvät
siisteinä. Merkitse yöpyvät vieraasi seurantalistaan ja huolehdi maksuista. Kuittaa
käyntisi ja havaintosi, vaikka vain pistäytyisit kämpällä.
15.Ilmoita havaitsemistasi vioista, puutteista,
käyttövirheistä, varkauksista, murroista, luvattomista liikkujista jne. välittömästi puheenjohtajalle tai kämppäisännälle.

nalla on riittävästi puita seuraavia lämmittäjiä
varten. Saunarannassa voi mainiosti uida. Ranta
on kuitenkin heti syvä, vettä useita metrejä. Ei
oikein sovi pikkulapsille ja uimataidottomille.

Jätehuolto
Kämpällä on jätteiden ja roskien kanssa oltava erittäin huolellinen. Mitään roskia, pulloja,
purkkeja tai jätteitä ei saa jäädä näkyviin eikä
oleskelutiloihin. Tyhjät pullot ja purkit viedään
keittiön eteisen pullovarastoon heti käytön jälkeen.
Talousjätteet pannaan aina pieniin muovipusseihin ja nämä pussit sitten suljettuina ulkona olevaan jätekoreihin, joissa sisällä oltava aina
200 litran muovisäkit. Kun jätesäkit täyttyvät,
viedään ne suljettuina aggregaattikopin luona
olevaan jätelaatikkoon.
Poista tuhkat tulisijoista oma-aloitteisesti silloin kun alkavat täyttyä. Tuhkat sijoitetaan puuliiterin takana olevaan peltiseen astiaan. Tuhkat
on aina huolellisesti käsiteltävä herkän tulipa

Ohjeita saunan lämmittäjille
Saunan kiuas on tosi tehokas ja löylyt riittävä
varmasti. Varo lämmittämästä liikaa !! Kun lämmität saunaa, polta aluksi hyvin palava täysi pesällinen puita ja sen jälkeen pidät vain pienehköä tulta yllä kiukaan alla tilanteen mukaan.
Sauna lämpiää helposti liian kuumaksi ja silloin
voi kylpeä vain ovet ja ikkunat auki. Lisäksi liian kuuma sauna on myös palovaarallinen. Ole
siis tarkkana lämmityksessä. Sauna on palanut
ennenkin!
Huom. Ennen kuin aloitat lämmityksen ota tuhkat uuneista aina ensiksi.
Saunan vesihuolto toimii uppopumpulla,
joka on aina saunan kaivossa. Liitä vain pistoke pistorasiaan aggregaatin käydessä, jolloin
pumppu alkaa heti toimia. Ota pistoke irti, jolloin veden tulo lakkaa. Pumppu toimii myös
katkaisijalla, kun johdot on kytketty.
Kun olet lopettanut kylpemisen, nosta lauteet
kuivumaan kallelleen ja huolehdi sauna siistiin
kuntoon. Huolehdi myös ensitilassa, että sau-

Multiniemen
kämpän käyttöohje
Seuramme käytössä on myös pienempi kämppä
Mujejärven Kalmoniemen-Multiemen alueella.
Kämpässä on vuodetilaa enintään viidelle henkilölle sekä lattialla 1-2 henkilölle yöpymiseen.
Kämpällä on koottava sauna. Käytä sitä, mutta
pura se aina ehdottomasti poistuessasi kokonaan kämpältä.
Kämpän ruokavesi saadaan kämpän takana
olevasta lähteestä tai järvestä. Lähdettä ei saa
käyttää juomapullojen tai eväiden jäähdytys-/
kylmäsäilytyspaikkana., Vesi on ruokavettä !!
Kämpällä on myös vessa. Pidä se siistinä ja käytä kuivikkeita.
Kämpällä on myös vene käytettävissä. Lukit40
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olevan veneenkäyttäjä nosta vene pukkien päälle aina pois lähtiessäsi, jos olet käyttänyt venettä.

se vene aina käytön jälkeen ja vie airot, mela ja
tappi varastoon. Metsähallitukselta on hankittu
kämpälle kolme kappaletta pyydysmerkkejä,
lue niiden käyttömahdollisuus luvasta kämpän
seinältä. Yksityiselle vesialueelle on myös 4 pyydysyksikköä kämpän seinällä. Oikeuttavat neljään verkkoon tai neljään katiskaan yksityisillä
vesillä.
Vesialueet ovat etupäässä yksityistä vesialuetta ja niille meillä on vain hirven metsästysoikeus – ei esimerkiksi vesilintujen metsästysoikeutta. Valtion vesialueille on myös vesilintujen metsästysoikeus. Suuret Mujejärven saaret
kuuluvat vesialueineen metsästysalueeseemme.
Multiniemestä on aina tuotava pullot, purkit ja
muut palamattomat jätteet pois sieltä palattaessa.
Kun aiot yöpyä Multiniemen kämpällä, ota
yhteys Riitta Tolvaseen, ettei satu harmillisia
päällekkäisyyksiä ja majoitusongelmia. Kämppää ei vuokrata tai anneta kokonaan kenenkään
käyttöön. Sinne on jäsenillä vieraineen aina
vapaa pääsy. Yöpyminen on kuitenkin petipaikoiltaan rajallista. Tarvittaessa voidaan käyttää
armeijamallista telttaa – yhteys tällöin tarvittaessa etukäteen puheenjohtajaan. Tällä kämpällä
on tärkeää muistaa, että ”sopu sijaa antaa”.
Kämpän käyttöä koskevat soveltuvin osin
kaikki Matolammen käyttösäännöt. Rannassa

Raiskion kämpän
käyttöohje
Seuramme omistaa Raiskiovaaran kaakkoislaidalla valtionmaalla olevan pienen saunasta
tehdyn kämpän. Raiskion kämppä on hyvin
käyttökelpoinen sijaitessaan keskellä erittäin
hyviä pienriista-maitamme. Kämpällä pystyy
yöpymään 2-3 henkilöä ja tiukan tullen neljäkin, mutta silloin on jo ahtaampaa. Siellä on
ruuanlaittoon ja ruokailuun tarvittavat riittävät
välineet. Liesi, valot ja lämmitys toimivat nestekaasulla. Vesihuolto toimii mäen alla noin 200
metrin päässä olevasta purosta – puhtaan luonnon Raiskiopuro. Kämpällä on myös hyvä vessa
ja ulkotulipaikka
Palavat roskat poltetaan ulkotulipaikalla ja
muut jätteet on kuljetettava pois.Parkkipaikalta
kämpälle on kävelymatkaa polkua pitkin n. 150
metriä
Kämpän käyttöä koskevat soveltuvin osin
Matolammen ja Multiniemen kämppien käyttösäännöt.

41

42

Mehtovaara-Hyrinän Erä Ry.
Mehtovaara-Hyrinän Erä ry.

RIISTANHOITO
SUUNNITELMA 2013

Johtoryhmät huolehtivat, että hirviseurueeseen
kuuluvien jäsenten toimesta tehdään vuosittain
vähintäänkin etukäteen määrättyjen passilinjojen
ja passipaikkojen sektorien merkitseminen, raivaaminen sekä tornien rakentaminen ja kunnostaminen
ennen hirvijahdin alkua.

Mehtovaara-Hyrinän Erä ry:n johtokunta on päivittänyt riistanhoito suunnitelman v. 2013.
Seuran metsästysalue on jaettu kahteen hoitolohkoon (Koukkari ja Matolampi ) ja jäsenistä
on muodostettu vastuullinen 4-miehinen johtoryhmä kummallekin lohkolle toteutettavat
riistanhoitotyöt ovat pääasiassa helppohoitoisia
perustehtäviä, joista selviäminen ei vaadi rajuja
ponnisteluja ja joita voidaan harrastaa molemmilla lohkoilla vapaamuotoisesti ahkerien jäsenten
toimesta.

Nimettyjen ryhmänjohtajien tehtävänä on huolehtia lohkollaan, että siellä järjestetään vähintään yksi
yhteinen riistanhoitopäivä vuoden aikana niin, että
kaikki jäsenet, erityisesti myös ulkopaikkakuntalaiset, voivat osallistua tehtävien suorittamiseen.
Samoin on järjestettävä vähintään yksi yhteinen
hirvipassien kunnostuspäivä.
Johtoryhmä huolehtii myös siitä, että pitkämatkalaisten tullessa paikkakunnalle, voidaan näille, heidän niin halutessaan, osoittaa alueella ajankohtaisia
riistanhoito- ja hirvipassitöitä. Riistanhoidossa on
huomioitava myös Tornatorilta vuokrattu Kujankivaaran pienriistan metsästysalue-334 ha.

Johtoryhmän tehtävänä on jäsenten kannustaminen omatoimiseen riistanhoitotyöhön sekä
jäsenten kerääminen talkoisiin.
Kummankin johtoryhmän tehtävänä on ylläpitää
lohkollaan sijaitsevia ruokintapaikkoja, tarvitta-

essa korjata ja uusia ruokintakatoksia. Niinikään
huolehditaan haapojen kaadosta jäniksille talvella alueen kelkkaurien varteen vähän kerrassaan
sekä olemassa olevista nuolukivi ja suola-sankopaikoista. Ryhmänjohtaja huolehtii,että käytössä
olevat nuolukivi- ja suola sankopaikat merkataan
mahdollisimman tarkasti seurankarttaan kordinaatteineen uuden karttaohjelman avulla ja poistetaan lopetetut paikat. Koordinaatit kerätään lopuistakin paikoista.
Pienpetojen pyynnistä huolehditaan kannustamalla jäseniä aktiiviseen pyyntiin ja hankkimalla heille tarvittaessa pyyntilaitteita. Pienpetojen erityisesti minkin, pyydystämistä on
pidettävä tärkeimpänä riistanhoitomuotona jäsenistön keskuudessa. Johtoryhmät huolehtivat
ruokintaviljan,suolan ja nuolukivien hankinnasta
keskitetysti.

Molemmille hoitolohkoille on laadittu vuotuiset
erityiskohteet, jotka vuosittain tarkennetaan.

KOUKKARIN LOHKO:
Vastuullinen johtoryhmä:
Ryhmänjohtaja:
Onni Pyykönen ( kelkka )
Varajohtaja/jäsen
Reijo Laakkonen
Jäsenet:		Sakari Tapaninen
Jukka Siitonen
Varalla Juha Salmensuo, Jukka Pekka Ruokolainen ( kelkat )
Pulkkilassa on n. 5,5 ha heinäistä riistapeltoa ja
kaurapeltoa n.20 aaria. Lampelassa on n. 20 aaria
kaurapeltoa. Raita-ahontien silmukassa on niin
ikään muutaman neliön riistapeltolaikku.
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lilampi, Raatelampi ja Päälampi
Ryhmä huolehtii ruokkimisesta ruokintapaikoilla.
Ruokkimisvelvoite on ehdoton. Ruokintaa hoidetaan keväästä syyskuun puoliväliin saakka ja tarvittaessa kauemminkin.

Jukka Pekka Ruokolainen kelkka			
Antti Kivinen
Varalla Juha Salmensuo, Martti Korhonen ( kelkat )
Koljosenpolun suussa on Matolammintien varressa pieni riistapeltolaikku muutama neliö.

Kunnostettavat hirvipassit: Vellivaara- Palovaara
tiestä Raatelammin molemmin puolin aina Kolkonrantaan saakka pitkin jokivartta kulku paikoille. Samoin Kivilampeen saakka aivan jokivartta.
Suunnitellaan ja raivataan passipaikat jo olemassa
olevia hyväksi käyttäen. Tehdään tarvittaessa torneja. Merkitään paikat ja sektorit hyvin sekä reitit
yhtenäisellä tavalla ja yhtenäisillä väreillä paikalle
osaamista varten.

Vesilintujen ruokinta: Leväjärvi, suvannolla, Pitkälampi ja Venejärvi
Ryhmä huolehtii ruokkimisesta ruokintapaikoilla.
Ruokkimisvelvoite on ehdoton. Ruokintaa
hoidetaan keväästä syyskuun puoliväliin saakka.
Kunnostettavat hirvipassit: Matolammen risteysHirvilammentien risteys välille metsään
Hirvilammentien ja Pitkälammen väli tieltä metsään.
Suunnitellaan ja raivataan passipaikat jo olemassa
olevia hyväksi käyttäen. Tehdään tarvittaessa torneja. Merkitään paikat ja sektorit sekä reitit hyvin
yhtenäisellä tavalla ja yhtenäisillä väreillä paikalle
osaamista varten.

Kolmiolaskennat: Onni Pyykönen vastaa henkilökohtaisesti talvi- ja kesälaskentojen suorittamisesta.
Minkkien pyydystäminen: Suunnitellaan lohkolle
pyynti suunnitelma.

MATOLAMMIN LOHKO :

Kolmiolaskennat: Markku Salmensuo vastaa henkilökohtaisesti talvi- ja kesälaskentojen
suorittamisesta.

Vastuullinen johtoryhmä:
Ryhmänjohtaja : Markku Salmensuo ( kelkka )
Varajohtaja/ jäsen: Arto Piipponen
-”-

n
Ritva Saastamoine

TILITOIMISTOT

p. 040 180 4818

p. 040 180 6173
Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes
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Minkkien pyydystäminen: Suunnitellaan lohkolle
pyyntisuunnitelma.
Muuta :
Riistanhoitotoimenpiteistä ei saa aiheutua vahinkoa
maanomistajille eli Metsähallitukselle ja yksityisille
maan omistajille. Jos joudutaan kaatamaan esim.
Järeitä haapoja, on siihen saatava lupa MH:lta. Se
hankitaan yhteisesti. Yksityismailla ei suuria puita
kaadeta.

tetysti ja saa Paulilta.

Liikuttaessa alueella moottorikelkoilla, tulee kelkkamiehellä olla maastoliikennelupa Metsähallitukselta
tai Tornatorilta mukanaan. Luvat hankitaan keski-

Nurmeksessa 16.01.2013

Kelkkailusta ilmoitus aina ennen menoa
Paulille 0500-359607
Moottorikelkalla ajo Natura-alueilla kielletty .
PAITSI KELKKALUVISSA OLEVIA POIKKEUKSIA LUKUUN OTTAMATTA . AINOASTAAN NE
LUPAAN MERKITYT REITIT.

Johtokunnan puolesta työryhmä:
Markku Salmensuo ja Pauli Honkanen
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METSÄSTYKSEN VALVONTA
SEURAN ALUEELLA
Jokaisen jäsenen velvollisuus

Seuramme käytössä on noin 8000 hehtaaria
metsästysalueita, joiden osalta olemme vuokrasopimuksin sitoutuneet pitämään yllä hyvää
metsästyskuria ja järjestystä. Lisäksi me maksamme omasta metsästysoikeudestamme n.
7000 euroa vuodessa, eli jäsentä kohti 60 – 180
euroa vuodessa. Meille syntyy runsaasti kuluja alueella tekemästämme riistanhoitotyöstä.
Kesäkokouksissa rajaamme itsellemme tarkat
ylärajat, minkä verran riistaa alueeltamme ampua jne..
Edellä on mainittu neljä vahvaa syytä, joiden
perusteella meidän jokaisen edun mukaista on
suorittaa metsästyksen valvontaa omalla alueellamme laittomuuksien ja erityisesti luvattoman pyynnin ehkäisemiseksi. Rekisteröidyn
metsästysyhdistyksen jäseninä me kaikki olemme metsästysoikeuden haltijoita ja näin ollen
omaamme metsästyslain suoman oikeuden valvoa metsästyslain noudattamista alueellamme.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voimme tarkastaa tapaamamme metsästäjän metsästyskortin, ampumakoetodistuksen, aseen ja
patruunat sekä sen, millä oikeudella / luvalla
hän alueellamme metsästää. Tällaisella tarkastettavalla on myös metsästyslain velvoitus esittää em. asiakirjat.
Oikeutta mihinkään pakkokeinoihin meillä
ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi repun, taskujen
tai auton tarkastukseen ei valtuudet riitä. Jos
tarkastettava ei suostu papereitaan esittämään,
tehdään tapahtumasta muistiinpanot kaikesta siitä, millä voimme myöhemmin selvittää
kyseessä olevan henkilön. Kun luvaton tai luvattomaksi epäilty henkilö tavoitetaan, on siitä
aina ilmoitettava puheenjohtajalle. Erityisesti
meidän tulee lisäksi kiinnittää huomiota ka-

nalintujen tiemetsästykseen sekä moottorikäyttöisten ajoneuvojen apuna käyttämiseen metsästyksessä. Myös hirvien salametsästäjät liikkuvat alueillamme. Aina kun havaitset sinulle
tuntemattoman auton alueellamme, pistä aika,
paikka, auton merkki ja rekisterinumero kokonaisuudessaan muistiin, samoin muut siihen
liittyvät seikat. Jos jää epäilystä auton laillisesta
liikkumisesta, niin ilmoita tiedot puheenjohtajalle heti.
Pääsääntöisesti luvattomaan pyyntiin alueellamme syyllistyneeltä vaadimme liittymis- ja
jäsenmaksun suuruisen summan (340,-€). Mahdollisesta saadusta saaliista vaadimme elävän
riistan ostoarvon mukaisen korvauksen. Mikäli
syyllinen ei suostu maksuihin, käsitellään asia
Nurmeksen käräjäoikeudessa.
Johtokunta käsittelee ja ratkaisee kuitenkin jokaisen tapauksen erikseen. Mikäli tapaukseen
liittyy virallisen syytteen alaisia rikoksia, käsitellään asia aina käräjäoikeudessa.
	Ole tarkastusta suorittaessasi asiallinen ja
säilytä mielenmalttisi!

SEURAMME JOHTO- JA VETOVASTUU 2013
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Puheenjohtaja Pauli Honkanen
Varapuheenjohtaja Markku Salmensuo
Sihteeri / Rahastonhoitaja Ritva Saastamoinen
Johtokunnan jäsen Arto Piipponen
Johtokunnan jäsen Jari Saastamoinen
Johtokunnan jäsen Jukka Siitonen
Johtokunnan jäsen Reijo Laakkonen
Kämppäisäntä Matol. Hannu Tervo
Riistateurastamon pj. Pauli Honkanen
Riistanhoitojohtaja Markku Salmensuo
Riistanhoitojohtaja Onni Pyykönen
Hirvenmets. johtaja Pauli Honkanen

Mehtovaara-Hyrinän Erä Ry.
MEHTOVAARA – HYRINÄN KIINTEISTÖT OY:N
HALLITUS 2013

Yllämainittujen henkilöiden yhteystiedot
löytyvät jäsenluettelosta.

Puheenjohtaja
Jari Saastamoinen
Hallituksen jäsen Pauli Honkanen
Hallituksen jäsen Ritva Saastamoinen

Auton käyttäjätiedot saat lähettämällä tekstiviestin: auto rekisteritunnus, numeroon 16400 (hinta
2,00 € / onnistunut haku) tai ilmoittamalla rekisterinumeron Pauli Honkaselle p. 0500-359607 tai
Markku Salmensuolle p.0500 176 350

PVM, KLO PAIKKA

REK:NO

MERKKI/VÄRI

KEITÄ/MONTAKO

Merkitse tähän havaintosi oudoista kulkijoista ja tapahtumista.
Ilmoita tarvittaessa puheenjohtajalle
MUISTIINPANOT:
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MITÄ TEKI ?

n
Jari Saastamoine n
ne
Urpo Saastamoi

we change the game
Liity Sasta-klubiin: sasta.fi
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