Ypäjän Riistamiehet ry:n hirvieläinmetsästyksen säännöt
Hirvieläinmetsästyksen säännöt on tehty Ypäjän Riistamiehet ry:n käyttöön voimassa
olevan lainsäädännön, lupaehtojen ja viranomaismääräysten lisäksi.
1. Hirvieläin metsästys
Hirven ja peuran metsästykseen ilmoittaudutaan vuosittain 31.07. mennessä
seuran sihteerille. Johtokunta pidättää oikeuden hirvieläinmetsästykseen
hyväksymisestä myöhemmin.
Hirvieläinmetsästyksen johtajat valitaan seuran vuosikokouksessa.
2. Hirvi
2.1 Seurueet
Seuran johtokunta määrää hirven metsästykseen muodostettavien
seurueiden määrän, koon, lupamaksuosuuden ja nimeää kuhunkin
seurueeseen liitettävät jäsenet.
Seurueiden johtajat ja hirvieläinmetsästyksen johtaja tekevät ennen jahtikauden alkua
hirvenmetsästyssuunnitelman.
2.2 Seurueen johtaja
Johtajan on huomioitava seurueen mielipide jahdin toteutuksesta.
Ilmoitettava aina kunkin jahtipäivän päätteeksi hirvijohtajalle päivän
tapahtumat ja kaadot.
Johtaja huolehti metsästyspäivien raportoinnista omariistaan.
2.3 Hirveä metsästävä jäsen
Maksaa hirvenmetsästyksestä lupamaksuosuuden, jonka johtokunta määrittelee.
Ensimmäistä kauttaan seuran hirvenmetsästykseen osallistuva osallistuu jahtiin
harjoittelijana, harjoitteluaika jahdissa on lupamaksuosuudesta vapaa.
Hirvenmetsästykseen osallistuvan suositellaan käyvän ampumaharjoituksissa.

2.4 Hirvialueet ja rajat
Metsästysalueet päättää seuran johtokunta.
Mikäli jonkin seurueen alue vapautuu jahdin päätyttyä, seuran hirvenmetsästyksen
johtaja päättää alueiden käytöstä neuvoteltuaan ensin vapautuneen alueen
hirvijohtajan kanssa.
Toisen seurueen alueelle siirryttäessä pitää jahdissa olla mukana kyseisen
alueen hirvenmetsästyksen johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö.
Toisen seurueen alueella tulee noudattaa alueen seurueen jahti/kaatosuunnitelmaa.
3. Peura
3.1 Seurueet
Metsästysalueet päättää seuran johtokunta.
Metsästysalueella on peuraseurue, johon jäsenen pitää ilmoittautua 31.07.
mennessä seuran sihteerille. Johtokunta pidättää oikeuden peurametsästykseen
hyväksymisestä myöhemmin.
Jäsen voi kuulua vain yhteen seurueeseen.
Tiettyyn seurueeseen kuuluminen ei estä metsästystä koko seuran alueella.
Seurueella on peurajohtaja ja kuusi varajohtajaa.
Peuraseurueiden johtajat ja hirvieläinmetsästyksen johtaja tekevät
jahtisuunnitelmaehdotuksen johtokunnalle metsästyskaudeksi.
3.2 Seurueen peuranmetsästyksen johtaja
Alueen peuranmetsästyksen johtajan on valvottava jahtisuunnitelman noudattamista,
tarvittaessa ohjeistettava sekä mahdollisesti rajoitettava alueella metsästäviä.
Johtajan on huomioitava seurueen mielipide jahdin toteutuksesta.
Peurajohtaja hyväksyy alueensa omariistaan tehdyt kaatoilmoitukset ja auttaa
tarvittaessa niiden tekemisessä.

3.3 Peuraseurueen metsästävä jäsen
Peuran metsästäjä ilmoittaa kiinteän kyttäyspaikkansa jahdin alkaessa peurajohtajalle.
Kyttäyspaikan muutoksista tulee tehdä aina uusi ilmoitus johtajalle.
Peltokytikseen mentäessä on aina kysyttävä lupa alueen peurajohtajalta.
Metsästysalueen muuttuessa toisen seurueen alueelle tulee kysyä lupa
kyseisen alueen peurajohtajalta ja noudatettava tämän antamia ohjeita.
Kaatoilmoitukset on tehtävä vuorokauden kuluessa Oma riistaan tai paikalliselle
peurajohtajalle.
Peuranmetsästykseen osallistuvan suositellaan käyvän ampumaharjoituksissa.

4. Hirvieläinmetsästyksen rikkomukset
Seuran johtokunta käsittelee ja päättää rangaistukset hirvieläinmetsästyksessä
tapahtuvista rikkomuksista
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