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HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ
1. YLEISTÄ
1.1. Näiden sääntöjen tarkoituksena on parantaa metsästysturvallisuutta sekä jäsenten välistä
yhteenkuuluvuutta
1.2. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä
metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä. Lisäksi metsästyksessä noudatetaan yhteisluvassa
päätettyjä ehtoja ja naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
1.3. Jokainen on velvollinen perehtymään hirvenmetsästyssääntöihin ennen pyyntiin osallistumista ja
velvollinen noudattamaan niitä.
2. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
2.1. Hirvikokouksessa käsitellään pyyntiä koskevat asiat
2.2. Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet. Jokaista jako-osuutta
kohden on lunastettava teurastusladon (lahtivaja) käyttöoikeus. Osakkuuden arvo on 336 €.
2.3. Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla seurueen perustavassa kokouksessa tai
ilmoittamalla siitä metsästyksenjohtajalle.
2.4. Metsästykseen osallistuvan seuran jäsenen on osallistuttava vuoden aikana hirviammunnan
harjoituksiin. Harjoituksissa on ammuttava hirvikaliiperisella aseella 30 laukausta, joista vähintään
18 laukausta liikkuvaan maaliin (hirvitaulu). Hirvenpyynnin johtajiston velvollisuus on järjestää
riittävä määrä harjoitusammuntoja ennen pyynnin alkamista.
3. METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN, OSALLISTUMISVELVOLLISUUS JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT
3.1. Hirvenpyynnin johtajisto tiedottaa seurueelle pyynnin aloitusajankohdan yhteislupa-alueen
hirvilupien jakokokouksen jälkeen.
3.2. Niin sanottuja seurueen yleisiä metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet
(lauantai ja sunnuntai). Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päätetään hirvikokouksessa.
3.3. Hirviseurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä.
Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin,
kuten saaliin käsittelyyn ja talkoisiin.
3.4. Mikäli joku seurueen jäsenistä saapuu myöhässä päivän pyyntiin, on hän velvollinen pyytämään
johtajistolta lupaa osallistua pyyntiin, vasta luvan ja ohjeistuksen saatuaan päivän pyynnistä voi
hän liittyä seurueeseen mukaan. Näin varmistutaan siitä, että metsästyksen turvallisuus
näkökohdat on otettu huomioon.
3.5. Seuran vuosikokouksen valitsema hirvenpyynnin johtajisto päättää hirvikoirien käytöstä
metsästyksessä. Käyttövuorot sovitaan etukäteen ja tarvittaessa käyttövuorot arvotaan
pyyntipäivänä aamulla kokoontumispalaverissa.
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3.6. Pentukoiralle (=alle 30 kk oleva hirvikoira) on oikeus ampua 1 hirvi/koira muun porukan
ulkopuolisesta pyynnistä. Kaadon jälkeen koira on niin sanottu rinkikoira. Pentukoiran ohjaajien on
sovittava pyynninjohtajiston kanssa maastot ja kaadettavat hirvet.
4. KAATAJAMÄÄRITYS
4.1. Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen
ensimmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen
kahdessa tunnissa osumasta.
4.2. Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman
osapuolia ja muita todistajia.
4.3. Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan
saalisosuuden ja vastuun keskenään.
5. SAALIIN JAKO
5.1. Kaadetun hirven pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden
mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen.
5.2. Lihaosuuksien jaosta (lihanjako) vastaa johtajisto
5.3. Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken tasaosuuksin, jotka jakotilanteessa
arvotaan. Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan osallistumista
metsästykseen.
6. RIKKOMUSSEURAAMUKSET JA RATKAISUT ERIMIELISYYKSISSÄ
6.1. Johtajisto käsittelee yhdessä välittömästi mahdolliset metsästysseuran sääntöjen, tämän
hirvenmetsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai johtajiston antamien ohjeiden ja
määräysten rikkomisen
6.2. Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava johtajiston tietoon,
joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli
mahdollisimman nopeasti.
6.3. Metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan metsästyksen johtajan antamia
määräyksiä. Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei
noudata annettuja määräyksiä (Metsästyslaki 28§)
6.4. Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja
kohtuullisia. Rikkomusten tekijää tulee kuulla ennen päätöksentekoa.
6.5. Seuraamuksista päätetään vuosittain hirvikokouksessa.
7. PEIJAISET
7.1. Peijaiset pyritään järjestämään vuosittain kiitokseksi maanomistajille.
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8. KUSTANNUKSET
8.1. Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen lihanjako-osuuksilla olevien jäsenten
kesken. Seuran vuosikokouksessa valitun metsästyksenjohtajan ei tarvitse osallistua kulujen
jakamiseen.
8.2. Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä: a) lupamaksut, b) yhteishankinnat,
c) peijaiskulut ja d) muut kulut.
8.3. Hirviseurue voi myydä toimintaa rahoittaakseen tarvittavan määrän hirviä.
9. METSÄSTYSVIERAAT
9.1. Hirviseurue voi ottaa pyyntiin mukaan metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta tekee
metsästysseuran hallitus yhdessä johtajiston kanssa.
9.2. Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee johtajisto hirvikokouksen linjauksen
mukaisesti.
9.3. Vierailta perittävistä maksuista päättää metsästysseuran hallitus.
10. METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
10.1. Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään metsästyssääntöön ja
noudattamaan sitä

Tämä metsästyssääntö on käsitelty ja hyväksytty metsästysseuran syyskokouksessa ___/____/20_____

Peltokorven ja Välikylän metsästysseura ry.

Puheenjohtaja:

Sihteeri:

________________________________

_________________________________

