SALLAN YHTEISMETSAN
HIRVENMETSASTYS 2017
A-JOHTAJA Tapio Sinkkilä, puh. 0400-296 386
VARALLA: Timo Jumisko, puh. 040-179 4017
Lisätietoja: Marjaana Korpela 040-676 5600

METSASTYKSEN B-JOHTAJIEN TEHTAVAT
Metsästystä johtaa lakisääteisesti metsästyksen johtaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että
jahti sujuu turvallisesti ja laillisesti.

1. Ilmoittaa AINA metsälle menosta tekstiviestillä 040-676 5600 tai
sähköpostilla
marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi.
Kaikki
seurueiden metsästyspäivät kirjataan.
Jos metsällä tavataan metsästäjiä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta metsälle menosta, Ajohtaja voi antaa metsästäjän seurueelle määräaikaisen metsästyskiellon.
2. Suunnitella metsästys niin, että pyyntiluvan ehdot ja metsästystä koskevat säädökset otetaan
huomioon.
3. Antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä. Ilmoittaa
metsästäjille, että jokainen vastaa itse asiapapereista, varusteista aseista ja patruunoista.
- hirvenmetsästyslupa on mukana
- metsästykseen käytettävän aseen hallussapitolupa on mukana
- voimassaoleva metsästyskortti on mukana
- ampumakokeen suorituskortti on mukana
- aseet ja patruunat ovat sopivia hirvenmetsästykseen
- vaatetus on jahdin aikana asetuksen mukainen
* oranssi päähine tai päähineensuojus
* väriltään samantapainen liivi tai pusero
- metsästykseen käytettävällä koiralla on voimassa oleva rabies-rokote
4. Metsästyksen b-johtaja
- valvoo, ettei jahtiin osallistu henkilöitä, joilla siihen ei ole oikeutta
- varmistaa laillisuuden
- vastaa turvallisuudesta
- huolehtii, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan.
5. Antaa selvät käyttäytymis- ja turvallisuusmääräykset
- selvittää kaadettavien eläinten määrän ja laadun
- määrää ryhmien johtajat
- määrää jokaiselle ampujalle passipaikan ja ampumasuunnat
- ilmoittaa ampujille milloin passipaikalta saa poistua
- määrättävä merkki, jonka ajoketju antaa ampujille saavuttuaan em. tasalle

-

merkin jälkeen ampujat eivät saa käyttää ajoketjuun päin olevaa ampumasektoria

6. Haavoittunut hirvi
- haavoittuneesta hirvestä on tehtävä ilmoitus välittömästi Sallan yhteismetsälle
+358 406 765 600 tekstiviestillä tai puhelulla luvansaajan edustajalle
puhelinnumeroon +358 400 296 386. Haavoitettu eläin luetaan pois sitä
haavoittaneen kiintiöstä, kunnes luvansaajan edustaja ratkaisee, voidaanko
haavoittuneen eläimen metsästys lopettaa ja voidaanko lupa sen osalta edelleen
katsoa käyttämättömäksi.
- poliisille ei tarvitse tehdä ilmoitusta. (Liitteenä ohjeistus hirven
haavakkotilanteisiin.)
7. Muut tehtävät
- huolehtii kaadettujen hirvien ilmoittamisesta
 välittömästi kaadon jälkeen ennen ruhon siirtämistä ilmoitus Oma
riista –palvelua käyttäen Seurue tekee Oma riista –palveluun
ilmoituksen jokaisesta kaadosta heti saatuaan yhteyden
nettiverkkoon.
 Kaatoilmoitus tehdään Oma riista – palveluun ilmoittaen kaikki
palvelun pyytämät kaadon tiedot. Jos kaatoilmoitusta ei ole tehty
kaatopäivän aikana kaato käsitellään luvattomana kaatona. Ilmoituksen
laiminlyönti johtaa myös ettei ko. seurueen jäsenille myydä
metsästysoikeuksia tulevina vuosina.
-

huolehtii hirvihavaintokortin täyttämisestä ja palauttamisesta

8. Jos metsästyksen johtaja/varajohtaja ei ole paikalla, seurueiden on valittava keskuudestaan
pyyntitapahtuman johtaja.
9. Metsästyksenjohtajan / -varajohtajan tulee poistaa jahdista alkoholin vaikutuksen alaisena
olevat metsästäjät. Päihtyneenä ei saa osallistua aseen kanssa hirvenmetsästykseen
(päihtymistila = vertaa autolla ajon säännöksiin).

MUUT METSASTYKSEEN LIITTYVAT OHJEISTUKSET
1. Metsästykseen osallistuvien on noudatettava metsästyksenjohtajan / -varajohtajan
määräyksiä. Jos määräyksiä ei noudateta saa metsästyksenjohtaja / -varajohtaja kieltää
osallistumisen metsästykseen.
2. Metsästykseen saa osallistua vain ne jotka on ilmoitettu ja hyväksytty.
3. Kaikesta hirvenmetsästykseen liittyvistä asioista päättää Sallan yhteismetsän hoitokunta tai Ajohtaja.
4. Metsästysrikkomuksissa ja -rikoksissa yhteismetsä tulee aina vaatimaan rangaistusta
ja tapauskohtaisesti vaatii yleensä korvausta.
5. Teiden sulkeminen ei ole sallittua.

6. Rajavyöhykkeellä metsästämisessä noudatetaan rajavartiolaitoksen antamia ohjeita.
7. Metsästysseurue saa käyttää vain yhtä koiraa/lupa kerrallaan hirvenmetsästykseen. Vain Ajohtajan luvalla voidaan poiketa em. säännöstä.
8. Hirvenmetsästys ei saa häiritä alueella olevia poronhoitotöitä.
9. Seurueen jäsenet ilmoittavat Oma riista –palveluun metsästyksen yhteydessä tehdyistä
hirvihavainnoista. Myös kaadot merkitään havainnoksi.
10. Seurueen saatua kiintiönsä mukaiset hirvet kaadettua tai sallittu metsästysaika päättyy:
-

seurueen metsästyksenjohtaja varmistaa kolmen vuorokauden kuluessa Sallan
yhteismetsän edustajan kanssa, että seurueen kaadot ovat kirjautuneet oikein Oma
riista –palveluun.

MUISTUTUS HIRVENMETSÄSTÄJILLE:
-

Metsästysseurueeseen ei voi kuulua henkilöitä, joita on rangaistu
metsästysrikkomuksesta tai metsästysrikoksesta viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Mikäli seurueen metsästykseen todetaan osallistuneen em. rangaistuksiin
tuomittuja, sitoutuu seurueen metsästyksenjohtaja maksamaan Sallan
yhteismetsälle 2000 euroa sopimusrikkomuksesta. Em. säännöstä voi poiketa
ainoastaan A-johtajan luvalla.

-

Vain saaliin noudossa saa käyttää mönkijää tai moottorikelkkaa.

JÄÄHDYTETTÄVÄT LAHTIVAJAT:
(Ohessa kartta lahtivajojen sijainnista)
-

Savinan Erä/ Tolvanen Matti p. 040-560 00 91
Sallan Erä- ja Kalamiehet/ Aaltonen Juhani p. 050-3073372
Metsästysseura Kerä/ Kellokumpu Ari p. 0400-395 392
Pohjois-Sallan Erä/ Schroderus Irene p. 040-722 7267
Keminniemen Erä/ Harju Raimo p. 0400-360 838

Metsästysluetteloon merkityillä henkilöillä on oikeus pyytää karhua alueella, johon heillä on
hirvenmetsästysoikeus.

Yhteystiedot:

Sallan yhteismetsä

Kuusamontie 25
98900 SALLA
puh. +358 406 765 600
marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi
www.sallanyhteismetsa.fi

