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VILLISIAN YHTEISPYYNNIN PYYNTISÄÄNNÖT
OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET /
RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET / ERÄSEURA KARHU.

-

1§
Osallistuminen metsästykseen
Villisian metsästykseen osallistutaan ilmoittautumalla seurakohtaisesti.
Osallistumisoikeus villisian metsästykseen on osakasseurojen varsinaisilla jäsenillä,
koejäsenillä ja maanomistajajäsenillä.
Pienriistakortillisilla ei ole osallistumisoikeutta.
Vieraslupia ei myönnetä villisian metsästykseen.
Villisian metsästykseen pääsee ampujaksi hyväksymällä allekirjoituksellaan
nämä säännöt.

2§
Johtajat ja varajohtajat
- Johtajat ja varajohtajat muodostavat johtajiston.
- Osakasseurat valitsevat johtajan ja varajohtajat.
- Kunkin seurueen metsästyksen johtaja tai hänen ollessa estyneenä, varajohtaja vastaa
metsästyksestä.

-

3§
Metsästäjän velvollisuudet ja oikeudet
Metsästykseen osallistuva huolehtii henkilökohtaisesti lupapapereista ja vastaa niistä
tarkistettaessa.
Metsästyksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Viereisen passimiehen sijainti on tiedettävä.
Metsästäjä vastaa omasta laukauksestaan.
Jokaisella jahtiin osallistuvalla on oltava ylävartalon peittävä hyvin näkyvä ja erottuva
vaatetus esim. hirven metsästyksessä käytettävä vaatetus.
Villisian kaatajaksi katsotaan henkilö, joka ampuu ensimmäisen kuolettavan
laukauksen.
Villisian ampujalla on ensisijainen oikeus taljaan ja kalloon.
Ruhon käytöstä sovitaan yhdessä.
Kiistatapaukset kaatajasta tai saaliin omistuksesta ratkaisee pyynnissä oleva johtaja tai
tarvittaessa johtajisto.

4§
Metsästysalue
- Villisian metsästys tapahtuu seurueiden yhteismetsästyksenä seurojen pyyntialueilla.
- Jokainen seurue vastaa oman alueen metsästysoikeudesta.
5§
Metsästyksen aloitus
- Metsästyksen aloituksesta päättää johtajisto.
- Yhteispyyntiin kutsutaan osakasseurojen metsästäjät kyseisen metsästysseuran
suurriistajohtajan kautta.
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6§
Jälkiseuranta
- Jokainen osakasseura tekee alueellaan ennen pyyntipäivää villisikahavainnot ja
kartoittaa ne ja varmistaa, että villisika on alueella.
- Jälkiseurannan tuloksesta ilmoitetaan vuorossa olevalle pyynninjohtajalle.

-

7§
Metsästysvälineet
Metsästyksessä voidaan käyttää aseena haulikkoa tai kivääriä.
Haulikon on oltava väljyydeltään 12 kaliperiä ja vain täyteisten käyttö on sallittua.
Ampumakoetta haulikolla ammuttaessa ei vaadita.
Kivääriä käytettäessä sovelletaan hirvelle/karhulle määrättyjä säädöksiä. Luotiaseen ja
patruunan on oltava hirvenpyyntiin laillinen ja ampumakoe täytyy olla suoritettuna.
Metsästysasetus 12.7.1993/666, 16 a § (1.9.2016/759):
hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin
paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun
suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea tai luodin painon on ollessa 10
grammaa tai enemmän osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna
vähintään 2 000 joulea.

-

8§
Metsästettävä eläin
Metsästyksessä ammutaan villisikaa ja noudatetaan porsaiden kohdalla lakia emakon
rauhoittamisesta.
Pyynnin aikana ei pyyntialueella ammuta muita eläimiä.

-

9§
Koirat
Johtajat kartoittavat koiratilanteen omassa seurueessa.
Seurueiden ulkopuolisen henkilön koiraa ei saa tuoda pyyntiin.
Ajojärjestys sovitaan pyyntiaamuna.
Kaikkia koiria pyritään käyttämään.
Koiralle villisian aiheuttamasta vahingosta vastaa koiran omistaja.

-

10§
Turvallisuus
- Jokainen ampuja vastaa turvallisesta laukauksesta.
- Villisikaa ammuttaessa kaadolle ei saa mennä yksin. Mukana on aina oltava toinen
metsästykseen osallistuva henkilö aseensa kanssa.
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Villisiian pyyntiin osallistuva.
Olen perehtynyt laadittuihin villisian pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät
velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.
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