
 
HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ  

Hirvijaoston päätös: hirvijaosto 15.9.2015 /johtokunta  28.1.2016/ talvikokous 9.2.2016.    

 

Seuran hirvimies    

1.  Seuran jäsenmaksu on maksettava vuosittain.   

 

2. Metsästyskortti on lunastettava vuosittain. 

 

3.  Jokaisella hirviseurueen jäsenellä oltava kantolupa siihen hirviaseeseen, jolla hirvikoe ja 

metsästys suoritetaan.  Kuitenkin samalle aseelle saa olla enintään kahdelle eri ruokakunnan 

jäsenelle kantolupa.    

 

4.  Jokaisen hirviseurueen jäsenen on ampumataidon ja aseen kunnon ylläpitämiseksi vuosittain 

suoritettava rata-ammunta kaksi kertaa vanhan hirvikokeen säännöin (3 + 3 laukausta / 75 m) 

virallisen ammunnanvalvojan valvonnassa.    

Toisen suoritteen voi korvata seuran tai riistanhoitoyhdistyksen järjestämällä kilpailulla, jossa 

ammutaan kiväärillä 10 laukausta / 100 m, esim. hirvenhiihto, hirvenjuoksu sekä luodikkoammunta 

tai hirvi/karhu-koeammuntasuoritteella.   

 

5.  Jokaisella hirviseurueen jäsenellä on oltava voimassa oleva hirvikoesuoritus, ellei seuran 

hirvijaos seurueensa esittämin perustein ole vapauttanut määräajaksi tai kokonaan sellaista hyvän 

metsästyskokemuksen omaavaa,     

 jonka aseenkäsittelykunto ja ampuminen on rajoittunut iästä, invaliditeetista tai muusta 

siihen verrattavasta tahattomasta seikasta johtuen, mutta metsästyskunto muutoin hyvä. 

6.  Osallistuminen hirvenmetsästykseen evätään niiltä, jotka poliisiviranomaisten tai asetettujen 

vartioiden tai todisteellisten näyttöjen perusteella saadaan kiinni metsästyslain, -asetusten tai 

muiden määräysten, mukaan lukien seuran määräykset, rikkomisesta tai tuomitaan vastaavista.  

Osallistumiskiellon määräajan määrää hirvijaosto tai vakavissa tapauksissa yleinen kokous.   

 

7. Mikäli hirviseurueen jäsen eroaa tai erotetaan seurueesta, katsotaan hänen  menettäneen oikeuden 

päästä myös muihin seuran seurueisiin. Muutoin seurueen jäsenellä on mahdollisuus, sekä vanhan 

että uuden seurueen suostumuksella vaihtaa seuruetta.       

  

Seuran hirviseurue   

 

1.  Uusia seurueita ei nykyiselle toimialueelle perusteta, vaan mahdollisia hirvenmetsästäjiksi 

aikovia seuran jäseniä kehotetaan hakeutumaan niihin seurueisiin, joiden alueella maat sijaitsevat, 

joko omat tai kotitilan.   

 

2.  Vanhat seurueet voivat jakaantua alueensa ja hirvikiintiönsä puitteissa.    

 

3.  Seurueitten kokoonpanot on kirjallisesti jätettävä seuran hirvivastaavalle vuosittain 30.4. 

mennessä. Uuden jäsenen on jätettävä seurueeseen pääsystä kirjallinen pyyntö 1 kohdan mukaiselle 

seurueelle edeltävän helmikuun loppuun mennessä.   

 

4.  Paineen tasaamiseksi metsästäjämääriin nähden alin seurueen jäsenmäärä on n. 10 ja ylin jako-

osuuksien määrä n. 25.      

 



5.  Kukin seurue vastaa metsästyksestään kohdallaan jäsenineen ja metsästyksenjohtajineen.   

 

Hirvijaosto    

 

Vuosikokous valitsee vuosittain hirvijaoston ja sen keskuudesta johtoryhmän. Johtoryhmä käsittelee 

kiireelliset juoksevat asiat.   

 

Hirvijaosto päättää mm:    

 

1.  Hirviseurueista ja niiden metsästysrajoista. 

- Seurueiden kesken voi olla yhteistoimintaa metsästyksen ja  alueiden suhteen.    
 

2.  Hirvikiintiöiden jaosta 

 

- Otetaan huomioon kunkin alueen hirvikanta ja tuhot, alueen  suuruus ja yhtenäisyys sekä maiden 

vuokraus, seurueen suuruus  ja sääntöjen noudattaminen, osallistuminen seuran toimintaan,  kuten: 

hirvikokeiden ja kilpailujen järjestelytöihin, kiinteistön kunnostukseen, peijaisten toteuttamiseen, 

seuran hirvien metsästykseen vastuineen ym.   

 

3.  Seuran hirvien määrästä ja metsästyksestä 

 

- Peijaisten ja kulujen peittämiseksi ammutaan riittävä määrä  hirviä seuran lukuun.  

 

- Seurueet, jotka hirvet kaatavat, vastaavat metsästyksestä  lupineen omalla kiintiöllään. Seuran 

hirvien metsästämisestä päätetään syksyllä hirviseurueiden edustajien ja jaoston palaverissa. 

Seurueet huolehtivat lihan puhdistuksen, paloittelun, säilytyksen ja jalostuksen, sekä peijaisten ja 

huutokaupan toteutumisen.   Hirvijaosto täydentää tarvittaessa hirvisääntöä, neuvottelee ja päättää 

seurojen yhteistoiminnasta, ratkaisee mahdolliset pulmakysymykset sekä toteuttaa seuran antamat 

tehtävät.         

 

Hirven metsästyksessä    

 

Seuran alueella hirven kaatuessa sellaisen maanomistajan maalle, josta ei ole hirviseurueen jäsentä, 

annetaan maanomistajan palana hirvenlapaa noin 5 kg.   

Päivittäinen hirvenmetsästys päättyy kalenterin mukaiseen auringonlaskun aikaan vähintään 15.10 

saakka ja sen jälkeen vielä siihen saakka, kun pysyväksi katsottava lumi on tullut. Kuitenkin ennen 

auringonlaskua haavoitetun hirven voi lopettaa auringonlaskun jälkeenkin.   

 

 
 
 
 


