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Juhani Sipola
Hirvenmetsästys harrastuksena – ”työnä”
Varsinainen metsästyskausi on 13.10.2018 – 15.01.2019
Oulun riistanhoitoalueella peltopyynti seuran päätöksellä voi alkaa 01.09.
Pattijoen Metsästysseura päätti aloittaa peltopyynnin 1.10 . Saalis 1 vasa.
Pyynnissä täytyy aina olla metsästyksenjohtajan lupa ja pyynnissä vähintään 2 hlöä
ja toisen heistä varajohtaja.
OULUN RIISTAPIIRISSÄ on myönnetty v 2018 hirvilupia 8459 kpl. Lisäys 182 lupaa
edellisestä vuodesta.
Riistakannaksi on arvioitu 2,7 – 3,3 hirveä/ 1000 ha ja tavoite on 2,0-3,1.
RAAHEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
ALUE käsittää Raahen ja Pyhäjoen kunnat
Metsästysseurat ovat jakaneet alueen kummankin kunnan osalta
yhteispyyntialueiksi.
Raahen kaupungin alueella on kuusi (6) metsästysseuraa, ja niillä omat vuokratut
alueensa, joista on tehty kartat lupia haettaessa.
Raahen alueelle on myönnetty v. 2018 261 hirven pyyntilupaa seuraavasti:
Olkijoen Erämiehet ry

18,5 lupaa

saatu 16

Pattijoen Metsästysseura 63

44 + 2 ihmisravinnoksi kelpaamaton

Piehingin Erämiehet

49,5

26,5

Raahen Eränkävijät

20

18

Saloisten Jahtimiehet

46,5

39,5

Eräseura Karhu, Möykkylä 19,5

16,5

Lisäksi jon jätetty ”pankkiin” 46 hirveä. Lupia voi anoa tarvittaessa ”pankista”.

PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA RY
Seura on alueemme vanhin toimiva metsästysseura perustettu v 1914
Seuran jäsenmäärä on lähes 500 jäsentä.
Hirvenpyyntiin osallistuu v 2018 yhteensä 65 jäsentä ja n 15 koiraa.
Hirvenlihaosuuksia on 48, joista jokainen saa yhtä suuren osan lihoista.
Pyyntiin voi osallistua myös ½ osuudella, jolloin metsästysvelvollisuus myös
puolittuu.
Hirvenlihan määrä luineen on seurassamme n 8500 kg.
Pyyntivelvollisuus on vähintään kaksi (2) pvä/ vko, mutta ELÄKELÄISILLÄ SE ON
LÄHES 7 PV/VKO
Hirvenpyyntiin oikeutetulla täytyy olla asianmukaiset luvat: valtion metsästyskortti,
aseen kantolupa, seuran jäsenkortti ja voimassa oleva hirvimerkki. Lisäksi vaaditaan
harjoitusammuntoja suoritettavaksi 2 x 10 laukausta kesällä.
Hirvimerkki on suoritettava kolmen (3) vuoden välein.
Itse olen aloittanut hirven metsästyksen vasta v 2002.
Kaatoja on tullut vaihtelevasti vuosittain, tänä syksynä 3 kpl.
Suurimman hirven olen kaatanut v 2011, mistä oheiset kuvat.

Seuraavaksi saatte katsella videota Hirvijahti/Moose Hunting 2018
Uusimmat hirvivideot.

