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Hirvenmetsästyssääntö 

1§ Luvat anotaan seuran metsästysalueelle yksityisille ja valtion maille.  

Johtokunnalla on oikeus anoa hirviluvat joko omana tai yhteishakuna muiden seurojen kanssa. 

Hirviporukan jäsen sitoutuu noudattamaan metsästyslakia ja asetuksia sekä metsästyksenjohtajan tai 

varajohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Jokainen metsästykseen osallistuva on velvollinen 

perehtymään metsästyslakiin, -asetuksiin ja seuran sääntöihin ja noudattamaan niitä. 

2§ METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄNJAKO 

Seuran hirvenmetsästyksenjohtaja ja varajohtajat valitaan seuran kokouksessa. Metsästyskauden aikana 

päätökset tekee metsästyksenjohtaja ja metsästäjät. Metsästys tapahtuu yhtenä porukkana jos muuta ei 

ole metsästäjien kesken sovittu. Metsästyksen johtajalle voi ilmoittaa haluaako passiin vai ajomieheksi, 

kumpiakin tarvitaan. 

3§ OSALLISTUMINEN 

Hirviporukkaan ilmoittaudutaan sihteerille tai metsästyksenjohtajalle. Alustava ilmoittautuminen tapahtuu 

maalis-huhtikuun aikana. Lupahakemukset tehdään huhtikuun lopussa, johon mennessä ampujan tulee 

näyttää voimassaoleva ampumakoekortti. Henkilön tulee olla seuran jäsen. Alle 15-vuotiaalla pitää olla 

metsästyskortti, myös ajomiehenä toimiessaan tai mukana tulee olla vanhempi metsästäjä valvojana.  

4§ VARUSTUS 

Lain mukaisen oranssinpunaisen näkyvän päähineen, väriltään samantapaisen liivin tai vastaavan vaatteen 

on oltava päällä koko metsästystapahtuman ajan. 

Ampujilla tulee olla voimassa olevat metsästyskortti, aseenkantolupa ja ampumakoetodistus, laillinen ja 

kohdistettu hirviase ja siihen sopivat lain vaatimat patruunat ja puukko.  

5§ METSÄSTYSPÄIVÄT 

Hirvenpyynti alkaa sovittuna aikana kokoontumisella talolle.  

Seuralle tulevat hirvet pyydetään ensin. Metsästyksestä pidetään kirjaa. 

Seuran varsinaisia metsästyspäiviä ovat viikonloput kolmen viikonlopun jaksoissa. Viikolla metsästyspäiviä 

ovat ne päivät, jolloin metsällä on vähintään kolme henkilöä, joista yksi nimetty varajohtaja toimii 

metsästyksen johtajana. Jokaisen hirvenpyyntiin osallistuvan metsästäjän on osallistuttava seuran 

hirvienpyytämiseen, myös silloin jakson pituus on 3 viikkoa.  

Hirvenpyynti alkaa 20 päivää kestävällä jaksolla (1.9.-20.9.18), joka pidetään omana jaksona. Seuran 

hirvienpyyntiin ja lihanjakoon osallistuminen edellyttää 2 metsästyspäivää tällä jaksolla. Metsästys jatkuu 

13.10.18, josta eteenpäin noudatetaan olemassa olevia sääntöjä. (20.8.2017) 

Lihanjakoon osallistuminen edellyttää, että on mukana vähintään kahtena metsästyspäivänä kolmen viikon 

jaksossa (3 viikonloppua). Hirven saa pyyntiaikana ampua yksinkin. Pyyntiin lähdöstä ilmoitetaan 

varsinaiselle metsästyksen johtajalle. Hirvenkaatajalle merkitään metsästyspäivä aina. 
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Hirvenkaataja on mukana lihanjaolla yhdelläkin metsästyspäivällä kyseisellä kolmen viikon jaksolla. 

Edellyttäen, että metsästäjän päivät ovat täynnä seuranhirvien pyytämisen osalta.  

 

6§ PASSISSA 

Passipaikalla varmista muiden passimiesten sijainti. Merkitse ampumasektori maastoon ja mieleesi. Lataa 

aseesi eli laita patruuna piippuun vasta passipaikalla ja ota patruuna pois piipusta heti kun metsästys on 

ohi.  

 

Kun olet ampumassa ennalta sovittua riistaa; 

 varmista, että hirvi ei ole kielletyllä ampuma-alueella 

 taustalla ei ole muita ihmisiä, koiraa tai omaisuutta 

 ajometsästyksessä on riittävästi etäisyyttä ajoketjuun 

 koirametsästyksessä varmista koiranohjaajan sijainti 

 ammu mieluummin kävelevään tai paikallaan olevaan hirveen 

Epävarmassa tilanteessa jätä ampumatta. 

Laukauksen jälkeen tee havaintoja miten eläin käyttäytyy. Katso voitko ampua turvallisesti toista kertaa. 

Kaadon jälkeen lähesty hirveä takaa ja ammu varmistus. Varmista aseesi ja pistä hirvi. Jos eläin karkaa, älä 

lähde perään, älä sotke jälkiä. Merkitse ampumapaikkasi ja -suunta. Ilmoita asiasta metsästyksen johtajalle. 

Poista patruunat ja varmista aseesi. Passipaikalta saa poistua vasta ajon loputtua tai metsästyksenjohtajan 

luvalla. 

7§ AJOMIEHET 

Tarvittaessa ajomiehellä saa olla ase mukana. Ajomiehen on tiedettävä muiden ajomiesten ja passimiesten 

sijainti. Ajon aikana pidetään ääntä, jotta ajoketju pysyy koossa ja passimiehet tietävät ajon sijainnin. Ajo 

suoritetaan loppuun saakka vaikka kaato olisi tapahtunutkin ja ajon jälkeen ajomiehet kokontuvat samaan 

paikkaan. Ilmoita metsästyksenjohtajalle jos poistut. Kaikki osallistuvat saaliin käsittelyyn ja kuljetukseen 

kykynsä mukaan. Ajomiehellä ei tarvitse olla metsästyskorttia.  

8§ KOIRANOHJAAJA 

Koirien kouluttamisesta seuran alueella päätetään kesäkokouksessa. Koira pitää olla kytkettynä silloin kun 

metsästys ei ole käynnissä. Koiranohjaajan on tiedettävä muun porukan sijainti – myös oma sijainti. 

Koiranohjaajan on hyvä ilmoittaa milloin on lähestymässä passimiehiä. 

9§ KAATAJA 

Hirven kaataja on se henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisen kuolettavan 

laukauksen. Tulkintatilanteessa kaatajan nimeää metsästyksenjohtaja kuultuaan tapahtuman osapuolia ja 

muita todistajia. 
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10§ SAALIIN JAKO 

Lupamäärän perusteella päätetään kesäkokouksessa miten hirvet jaetaan seuralle, myydään ja montako 

hirviporukka pitää. Jako tapahtuu jakson päättyessä ellei toisin sovita. Edellytyksenä on myös 

osallistuminen ns. seuran hirvien pyyntiin. 

Hirven pää kuuluu kaatajalle. Lihanjako tapahtuu osuuksin, jotka jakotilanteessa arvotaan. Ne, joiden 

ampumakoekortti on hakemuksessa mukana keväällä ja voimassa myös syksyllä saavat koko osuuden. 

Syksyllä kortin saanut ampuja ja pyyntiin osallistuva ajomies saavat puolet osuudesta. 

Viimeisessä jaksossa maanantai – perjantaina kaadetut hirvet jaetaan edellisen jakson osallistujien kesken. 

Lauantaina kaadetut hirvet jaetaan alkaneella jaksolla mukana olleiden kesken. 

Sairaustapaukset käsitellään hirviporukan kesken. Erimielisyydet ratkaisee johtokunta. 

Karhunkaadon tapahtuessa hirvenpyynnin yhteydessä porukkapyyntinä, ampuja saa pään, nahan, kynäluun 

ja sappirakon. Lihat kuuluvat hirvenpyyntiporukalle.  

11§ KUSTANNUKSET 

Kulut muodostuvat mm. seuraavista menoista: lupamaksut, ilmoitukset, yhteishankinnat, 

toispaikkakuntalaisten maksut, kahvit, muu virkistys jne. Hirvenmetsästyksen tuotot ovat seuran suurin tulo 

ja myös kulut ovat normaalia seuran varainhoitoa. 

12§ YHTEISTOIMINTA MUIDEN SEUROJEN JA SEURUEIDEN KANSSA 

Seuran osallistumisesta naapuriseurojen kanssa yhteislupaan päätetään vuosittain seuran kokouksessa. 

Yhteisluvassa määräykset koskevat koko yhteislupa-aluetta.  

13§ METSÄSTYSVIERAAT 

Hirven pyyntiin voidaan ottaa mukaan vieraita. Jahtijärjestelyistä sopii hirviporukka ja metsästyksenjohtaja. 

Vierailta perittävistä maksuista ja lihaosuudesta voi päättää hirviporukka. Hinnat määritellään 

kesäkokouksessa. 

14§ PEIJAISET 

Peijaisten järjestämiseen ovat velvollisia osallistumaan kaikki seuran jäsenet mahdollisuuksiensa mukaan. 

Peijaisryhmä toimii yhteistyössä johtokunnan, metsästyksen johtajien ja hirviporukan kanssa.  

15§ METSÄSTÄJÄN OMATOIMISUUS 

Jokainen huolehtii, että ennen metsästystä 

 varusteet ovat kunnossa ja metsästykseen sopivat 

 jäsenmaksu, riistanhoito- ja muut maksut on suoritettu. 

 ampumakoe on suoritettu – suosituksena on vastaava harjoittelu joka vuosi. 

 ase on kohdistettu ja on harjoiteltu aseen käyttö. Ampujalla pitää lain mukaan olla riittävä 

aseenkäsittely- ja ampumataito. 

 luvat tai kopio niistä ovat metsästyksessä mukana. 
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Metsästysasiat ja -säännöt tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talvi- ja kesäkokouksessa. 

Metsästyssääntö liitetään pöytäkirjaan ja se kumoaa kaikki entiset käytännöt. 


