
Hirven metsästyssäännöt

1§

Yhdistyksen hirven metsästyksen järjestämisestä vastaa hirvijaosto. 

2§

Hirvijaostoon kuuluu jokaisen kuluvan metsästyskauden hirven metsästysseurueen 
A-johtaja tai hänen nimeämä edustaja.

3§

Hirvijaoston puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen tehtävään nimeämä 
henkilö.

4§

Hirvijaosto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa kevät- ja 
syyskokoukseen;

Jaoston kokous on myös pidettävä, jos puheenjohtaja tai viisi jaoston jäsentä sitä 
vaatii;

Jaoston puheenjohtaja tai yhdistyksen sihteeri kutsuu kokouksen koolle vähintään 
viikkoa ennen kokousta;

Kutsu on lähetettävä jaoston jäsenille henkilökohtaisesti;

Jaoston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet seurueiden 
edustajista on paikalla;

Kokouksen päätökseksi tulee esitys, jota kokouksen enemmistö kannattaa.  Äänten 
mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.



5§

Jaoston kevätkokous päättää anottavista hirviluvista, osallistumisesta yhteislupaan, 
tulevan kauden seurueiden määrästä, peijaisten järjestämisestä ja muista 
puheenjohtajan ja jaoston jäsenten esille tuomista asioista;

Jaoston syyskokous jakaa yhdistyksen hirven kaatoluvat seurueiden kesken, päättää 
käytännön metsästysjärjestelyistä ja muista puheenjohtajan ja jaoston jäsenten esille 
tuomista asioista.

6§

Yhdistyksessä voi olla yhtä aikaa korkeintaan kuusitoista  metsästysseuruetta, joiden 
kesken kaatoluvat jaetaan;

Jaoston kokous päättää vuosittain seurueiden määrän; 

Jaosto voi jakaa seurueita pienempiin metsästysryhmiin tarvittaessa. 

7§

Kaatoluvat jaetaan seurueiden kesken kunkin seurueen metsästäjämäärän mukaan; 

Metsästäjäksi luetaan yhdistyksen jäsen tai koejäsen, jolla on voimassa oleva 
metsästyskortti ja hirvenammuntakoe;

Jaosto voi edellyttää metsästäjiltä vuotuista ammunnan harjoittelua.

8§

Kullakin seurueella on oma metsästyksen johtaja ja varajohtajat, jotka kukin seurue 
keskuudestaan valitsee ja esittää pyyntiluvan haltijalle. 

9§

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä ja koejäsenellä on mahdollisuus 
hirvenmetsästykseen, jos  näiden sääntöjen 7§ edellytykset täyttyvät;

Hirven metsästykseen haluavan on ilmoitettava osallistumisestaan hirvijaoston 
puheenjohtajalle tai jaoston jäsenelle heinäkuun loppuun mennessä ennen tulevaa 
metsästyskautta;

Jaosto sijoittaa uudet metsästäjät seurueisiin.



10§

Jokainen seurueeseen metsästäjäksi nimetty on oikeutettu saman suuruiseen 
lihaosuuteen, jahtiin osallistumiskerroista riippumatta. 

11§

Jos seurueella on yhteistä omaisuutta, voi seurue periä uudelta metsästäjältä yhteisen 
omaisuuden osuutta vastaavan summan ennen seurueeseen liittymistä; 

Summa ei saa olla suurempi, kuin summa, minkä aiemmat jäsenet ovat osuudestaan 
maksaneet;

Erotessaan seurueesta, metsästäjällä on oikeus saada maksamansa osuus takaisin. 
Takaisin maksettava summa vähenee vuosittain 10 prosenttiyksikköä alkuperäisestä 
summasta laskettuna.

12§

Seurueet vastaavat tekemistään ampumalavoista ja riistapelloista.

13§

Kukin seurue toimittaa hirvenlihaa maanomistajalle, jonka maalle hirvi on kaatunut, 
ellei maanomistaja ole yhdistyksen hirven metsästysseurueessa tai maanomistajan 
kanssa ei ole muuta sovittu. 

14§

Kukin metsästysseurue on velvollinen tekemään kaato-, havainto- ja metsästyspäivä-, 
sekä ja muut lain vaatimat ilmoitukset omariistaan viimeistään viikon kuluessa 
tapahtumasta.

15§

Seurueiden alueista päättää hirvijaosto; 

Seurueet metsästävät omalla alueellaan, mutta voivat keskenään sopia yhteistyöstä;

Haavoittuneen hirven metsästystä voi jatkaa toisen seurueen alueella. Tilanteesta on 
ilmoitettava kyseisen alueen metsästyksen johtajalle tai jos häntä ei tavoiteta, 
hirvijaoston puheenjohtajalle ennen metsästyksen jatkamista; 



Kaadettu hirvi kuuluu seurueelle, jonka alueelta metsästys on aloitettu.

16§

Seurueen alue vapautuu muiden käyttöön välittömästi seurueen kaadettua omat 
hirvensä;

Seurueen on ilmoitettava jahdin päättymisestä välittömästi jaoston puheenjohtajalle;

Vapautuneella alueella metsästämisestä päättää hirvijaoston puheenjohtaja. 

17§

Hirvenmetsästyksessä esiin tulevat erimielisyydet ja laiminlyönnit niiltä osin, kun ne 
kuuluvat yhdistyksen päätösvaltaan, käsittelee hirvijaosto.

18§

Hirvijaosto tekee yhdistyksen hallitukselle esityksen kirjallisen varoituksen 
antamisesta metsästysääntöjen rikkomisesta;

Jos metsästäjä varoituksen jälkeen rikkoo edelleen sääntöjä, voi hirvijaosto esittää 
hallitukselle tämän erottamista yhdistyksestä.

19§

Yhdistyksen hirvijahtiin osallistuvan on noudatettava hyviä metsästystapoja ja 
edistettävä maanomistajille ja muille ulkopuolisille metsästyksestä annettavaa 
myönteistä kuvaa.

20§

Alkoholin tai muiden huumavien aineiden nauttiminen tai niiden vaikutuksen 
alaisena oleminen on metsästyksen aikana kielletty.

21§

Hirven metsästys ei saa estää muuta yhdistyksen alueella tapahtuvaa metsästystä.


