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OSALLISTUMISOIKEUS

Hirviseurueeseen pääsevät halutessaan kaikki metsästysseuran jäsenet täyttäessään kaikki 
metsästyslain ehdot ja seuran säännöt.

JOHTAJA

Seuran vuosikokouksessa valitaan hirviseurueen johtaja, joka valitsee tarvittavan määrän 
varajohtajia niistä henkilöistä, jotka seuran kesäkokouksessa ilmoittautuu hirviseurueeseen.

VARAJOHTAJAT

Varajohtajat toimivat seurueesta muodostettavan ampuja-ja ajomiesryhmien johtajina, sekä 
vastaavat seurueen johtamisesta numerojärjestyksen mukaisesti johtajan tai edellisen varajohtajan 
estyneenä ollessa.

TUOMARISTO

Metsästyksen johtaja puheenjohtajana ja varajohtajat muodostavat tuomariston, joka käsittelee ja 
päättää metsästykseen kuuluvat ja siitä johtuvat asiat.

VALITUSMENETTELY

Mikäli hirviseurueen jäsen ei tyydy tuomariston päätökseen hänellä on oikeus valittaa siitä 
kirjallisesti seuran johtokunnalle. Määräaika valituksen tekemiseen on seitsemän (7) päivää siitä 
päivästä, jona tuomariston ratkaisu julistettiin tai annettiin.

LAIN TUNTEMUS

Hirviseurueen jäsenen tulee tutustua ennen metsästyksen alkamista hirvenmetsästystä koskeviin 
voimassaoleviin säännöksiin. Mikäli jäsen laiminlyö tämän velvollisuutensa taikka tahallaan tai 
huolimattomuuttaan rikkoo hyviä metsästystapoja, tuomaristo voi erottaa hänet seurueesta 
määräajaksi. Jäsenellä ei ole tällöin oikeutta saada takaisin hirvenmetsästystä varten suorittamiaan 
maksuja.

HIRVIKOIRAT

Hirvikoiran käytöstä päättää johtaja aina erikseen.



AMPUJAN VELVOITE

Ampumaluvan omaava jäsen on velvollinen huolehtimaan aseensa kunnosta. Mikäli hänen 
aseessaan tai aseen käsittelyssään havaitaan sellaisia puutteita tahi vikoja, jotka saattavat aiheuttaa 
vaaraa hänelle itselleen taikka muille, johtajan on välittömästi siirrettävä hänet ajomieheksi. Tämä 
siirto on voimassa niin kauan, kunnes puutteet ja viat on korjattu ja johtaja asiasta toisin päättää.

RIKKOMUS-JA RANGAISTUS-
SEURAAMUS

Mikäli jäsen ampuu muun kuin ammuttavaksi määrätyn tai sovitun hirvieläimen tai muun eläimen 
taikka haavoittaa, ampuu ohi, ampumatilanteessa muutoin aiheuttaa seurueelle mainittavan haitan, 
taikka muutoin käyttäytyy ohjeiden vastaisesti, tuomariston on viipymättä käsiteltävä asia sen 
tapahduttua ja päätettävä rangaistusseuraamuksista.

VARUSTEET JA  ASIAKIRJAT

Metsästykseen osallistuessaan jäsenen tulee aina pitää mukanaan säännösten edellyttämät ja 
muutoin tarpeelliset varusteet ja asiakirjat. Mikäli tässä suhteessa ilmenee puutteita, mets.johtajan 
tai varajohtajan on kiellettävä ja estettävä jäsenen osallistumisen metsästykseen siihen saakka, 
kunnes puutteet on korjattu. Jäsenen ja etenkin ampujan on tiedettävä seuran rajat ja kielletyt tai 
rajoitetyt alueet erityisen tarkkaan.

ALKOHOLI

Mikäli jäsen osallistuu metsästykseen alkoholin vaikutuksen alaisen, taikka hän käyttäytyy muutoin 
sopimattomasti, mets.johtajan tai varajohtajan on estettävä hänen osallistumisensa metsästykseen.
Tällainen rikkomuksen toistuessa tuomaristo voi päättää ankarammasta seuraamuksesta.

METSÄSTYSPÄIVÄT

Jokaisen jäsenen tulee osallistua metsästykseen ja saaliin käsittelyyn. Varsinaisia metsästyspäiviä 
ovat lauantai ja sunnuntai. Hirviseurue päättää muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä. Jokaisen 
jäsenen tulee osallistua hirviliiterilläkin saaliin käsittelyyn, paloitteluun, sekä hirviliiterin 
siivoukseen ym tehtäviin.

POISSAOLOSAKKO

Mikäli jäsen ei osallistu metsästykseen varsinaisina metsästyspäivinä, määrätään poissaolopäiviltä 
ns. sakkoa 10,00€, joka luetaan hirviseurueen rahavaroihin. Sakkomaksun suuruus tarkistetaan 
vuosittain. Poissaolostaan jäsenen on ilmoitettava ennalta mets.johtajalle tai varajohtajalle. 
Poissaoloksi katsotaan myös jos jäsen poistuu jahdista ennen klo 12.00 ilman pätevää syytä 
hirviseurueen vielä jatkaessa metsästystä. Jäsenen on aina ilmoitettava kesken jahdin tapahtuvasta 
poistumisesta johtajalle tai varajohtajalle.



POISSAOLOPÄIVIEN KORVAUS

Osallistuminen johdettuun seuruemetsästykseen muuna kuin varsinaisina mets.päivinä korvaa 
poissaolopäivän. Samoin haavoittuneen hirven jäljittämiseen osallistuminen varsinaisen 
mets.päivän jälkeen vähintään 3 tunnin ajan tai muuna kuin varsinaisena mets.päivänä, korvaa 
yhden poissaolon varsinaisena metsästyspäivän.

TALKOOT

Hirviporukan tai mets.seuran virallisiin talkoisiin osallistuminen voidaan lukea metsästyspäiväksi 
(korvaa poissaolon metsästyspäivältä). Poissaolopäivien korvaus on suoritettava ennen seurueen 
lihaosuuden jakoa. Korvauspäivistä päättää tuomaristo lopullisesti. Jokainen osallistuminen ja 
korvaus merkitään päivittäen osallistumislistaan.

SEURUEESTA EROTTAMINEN

Mikäli jäsen ei osallistu metsästykseen varsinaisina mets.päivinä, hänet voidaan erottaa seurueesta 
siltä mets.kaudelta tuomariston päätöksellä, eikä hänellä ole oikeutta saada jakamattomia 
lihaosuuksia eikä suorittamiaan maksuja takaisin.

SAALIIN JAKO

Seurueen saamat lihamäärät jaetaan tasan metsästykseen osallistuvien jäsenten kesken. Varamiehet 
kuuluvat päämiehensä lihaosuuksien piiriin.

AMPUJAN OSUUS

Ampujalla on oikeus saada saaliista sarvet, pää, kieli, sydän, munuaiset ja maksa. Useamman 
ampujan ampuessa samaa eläintä, eikä kuolettavan laukauksen ampujasta päästä selvyyteen eikä 
sopimukseen samanpäivän aikana, eläin (myös karhu) menee seurueen hyväksi.

AMPUJAN OSUUS  KARHUN KAADOSSA

Ampujalla on oikeus saada, nahka, kallo ja siitinluu. Lihat hirviseurueelle. Tarkastusmaksut 
kustantaa hirviseurue.

NAHKA

Nahat kuuluvat hirviseurueen omaisuudeksi ja ne myydään tuomariston päättämällä tavalla.

MAANOMISTAJAN LIHAOSUUS

Kuudelle hirviseurueeseen kuulumattomille maanomistajille jaetaan vuosittaen n. 3 kiloa 
hirvenlihaa vuorotteluperiaatteella.



HIRVIPÄIVÄLLINEN

Hirviseurue velvoitataan järjestämään päivällistapahtuma maansa vuokranneille, kyläläisille ja 
seuran jäsenille.

RAHAVARAT JA MAKSUT

Jäsenen on suoritettava hänen osakseen tulevat maksut sovittuun määräaikaan mennessä. Mikäli 
maksut jäävät suorittamatta tai viivästyy huomattavasti, tuomarista voi erottaa jäsenen sen vuoden 
hirviseurueesta. Hirviseurueen rahavaroja hoitaa mets.johtaja tai hänen määräämänsä seurueen 
jäsen.

HIRVILIITERIMAKSU

Jokaista lihaosuutta kohti on määrätty hirviliiterimaksu, joka on 200,00 euroa. Sellaiselta jäseneltä 
joka on aikaisemmin maksanut liiterimaksun, maksua ei peritä. Maksut on suoritettava 
kertakorvauksena seuran tilille ja on ehtona metsästykseen osallistumiselle. Maksun suorituksesta 
tulee merkitä hirvipäiväkirjaan ja jäsen/sopimus kortistoon.

VALITUSOIKEUS

Jokaisesesta päätöksestä, joka koskee jäsenen etua tai oikeutta taikka jolla hänelle määrätty 
rikkomusperusteinen seuraamus, hänellä on oikeus valittaa seuran johtokunnalle 7 vuorokauden 
kuluessa. Yhdistyksen puitteissa johtokunta käsittelee asian.

HIRVILASKENTA

Hirviseurue on velvoitettu suorittamaan alueellaan metsästyskaudella hirvilaskennan, josta ilmenee 
kulloinkin vallitseva hirvikanta.

JOHTAJAN VELVOITE

Metsästyksen päätyttyä johtaja antaa riistanhoitoyhdistykselle ja muille alan järjestöille niiden 
pyytämät tiedot metsästyksestä. Kaikki metsästystapahtumat, rikkomukset, rangaistukset ja 
tuomariston päätökset on kirjattava metsästyspäiväkirjaan. Kaikesta seurueen tekemisistä vastaa 
metsästysseurueen johtaja seuran johtokunnalle.

SÄÄNTÖJEN MERKITYS

Näiden sääntöjen tarkoituksena on taata hirvenmetsästyksen järjestäminen turvalliseksi sekä 
muutoinkin säännösten ja hyvien metsästystapojen edellyttämällä tavalla.



SÄÄNTÖJEN TUNTEMUS JA VAHVISTUS

Ennen hirvenmetsästyksen aloittamista jokaisen hirviseurueen jäsenen on tutustuttava sääntöihin ja 
tämän jälkeen allekirjoituksellaan vahvistettava sitoutuvansa noudattamaan näitä sääntöjä.

TURVALLISUUS OHJEET

Turvallisuusohjeet annetaan erikseen näitten sääntöjen liitteenä.

VOIMASSAOLO

Nämä säännöt on hyväksytty hirviseurueen järjestäytymiskokouksessa 24.9.2011 ja ovat voimassa 
toistaiseksi. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai uusia vain metsästysseuran yleisen kokouksen 
päätöksellä, edelleyttäen että siitä on mainittu kokouskutsussa.

ALLEKIRJOITUS

Kuusamossa 24.9 2011


