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METSÄSTYSSÄÄNTÖ 

 

 

1. METSÄSTYS 

 

1.1 Säädökset ja hyvät metsästäjätavat 

 

Metsästyksessä ja muussa seuratoiminnassa on noudatettava 

metsästyslainsäädäntöä, seuran sääntöjä, erityisiä hyväksyttyjä 

sääntöjä ja ohjeita ja metsästykseen liittyviä muita ohjeita sekä 

hyviä metsästäjätapoja. 

 

1.2 Metsästysturvallisuus 

 

Metsästystoiminnassa on jäsenen otettava muut seuran metsästäjät 

ja maastossa jokamiehenoikeudella liikkuvat sekä maanomistajat ja 

heidän asettamansa metsästysvuokraehdot huomioon. 

 

 Luotiasetta metsästyksessä käytettäessä on ampujan varmistettava, 

ettei ampumasuunnassa ole asutusta tai tehdas- tai muita laitoksia 

aseen kantaman alueella. 

 

 Edellä sanottu koskee soveltuvin osin myös haulikkoa metsästykseen 

käytettäessä. 

 

1.3              Saalista koskevia määräyksiä 

 

 Kiistanalaisessa tapauksessa, kuten useamman henkilön ampuessa 

saalista eikä kuolettavan laukauksen ampujaa voida määritellä, 

voivat asianomaiset pyytää johtokuntaa ratkaisemaan asian.  

 

 

2. SÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN 

 

2.1. Kurinpitoseuraamukset  

 

Metsästysviranomaisten antamien pyyntimääräysten, 

rauhoitusaikojen ja seuran kokousten asettamien rauhoitusten 

rikkomisesta ja metsästettävän riistan kiintiöiden ylittämisestä 

tahallisesti taikka törkeän huolimattomasti tahi joka 

tuottamuksellisesti aiheuttaa vamman tai hengenvaaran toiselle, 

voidaan jäsen määrätä metsästyskieltoon määräajaksi tai erottaa 

seurasta. Päätöksen metsästyskieltoon määräämisestä tekee 

johtokunta. 

 

 Seuruemetsästyksessä, kuten kettujahdissa tai pelto- tai muun 

riistan ajometsästyksessä seurueen jäsen on velvollinen 

noudattamaan valitun metsästyksenjohtajan tai koollekutsujan 

antamia turvallisuus- ja muita metsästykseen liittyviä ohjeita. 

 

 

 

 Nämä säännöt ja niihin mahdolliset muutokset hyväksyy seuran 

yleinen kokous. 

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Vihtavuoren Eränkävijöiden vuosikokouksessa 26.1.2003 

 

 

JOKAISEN SEURAMME JÄSENEN TULEE TIEDOSTAA HYVIEN METSÄSTÄJÄTAPOJEN 

MERKITYS SEURAMME KAIKESSA TOIMINNASSA 
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HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ 

 

1. JÄSENYYS 

 

 1.1 Seurueen jäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen: 

  

* Joka on hyvämaineinen ja maltillinen sekä omaa hyvän 

luonnontuntemuksen 

 

* Ampujaksi seurueeseen voidaan hyväksyä jäsen joka on suorittanut 

virallisen hirvenammuntakokeen ko. vuonna tai jolla on 

voimassaoleva hirvenammuntakoe ja on ko. vuonna suorittanut 

seuran järjestämän hirvikokeen ja 

 joka on maksanut riistanhoitomaksun ko. metsästyskaudelle 

 

* jäsen, joka kuuluu jako-osuudella toiseen  Keski-Suomen 

Riistanhoitopiirin alueella toimivaan hirviseurueeseen, ei voi olla 

jako-osuudella tai sen osalla seuramme hirviseurueessa 

  

* Kaksi tai useampi seuran jäsentä voivat yhdessä kuulua yhteisellä 

jako-osuudella hirviseurueeseen.  

 

* Seurueeseen jako-osuudella pyrkivän jäsenen tulee ilmoittaa asiasta 

hirviseurueen johtajalle elokuun loppuun mennessä. 

Jako-osuus on ruokakuntakohtainen 

 

 

* Hirviseurueen hirvenmetsästykseen voidaan hyväksyä osallistumaan 

metsästyksenjohtajan suostumuksella  jäsenen perheenjäsen tai 

muu ystävä, joka ei ole seuran jäsen, ilman jako-osuutta joko 

ajomieheksi tai ampujaksi jos ao. henkilö muutoin täyttää 

hirvenmetsästysasetuksen vaatimukset ja sitoutuu noudattamaan  

tätä hirvenmetsästyssääntöä. Osallistumisesta voidaan periä 

erikseen sovittava korvaus joka tuloutetaan ns. hirvitilille 

 

* Jos seurueen jäsen tuo mukanaan metsästystä seuraamaan vieraan, 

tulee jäsenen vastata vieraastaan  ja siitä, että vieraalla on näkyvä 

asetuksen mukainen oranssinpunainen vaatetus (pusero ja lakki tai 

metsästysliivi). Vierailu ei saa häiritä metsästystä.  

 

* Erikoistapauksessa voidaan seurueeseen hyväksyä jäseneksi henkilö 

näistä säännöistä poiketen  (sääntöjen kohdan 5 mukaisesti) 

 

                                 Jäsen voidaan erottaa seurueesta, jos hän 

 

 

* Rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai hyviä metsästystapoja tai 

aiheuttaa ampuma aseella vaaraa tai vahinkoa ihmisille tai toisen 

omaisuudelle 

 

* Metsästää ilman tai vastoin metsästyksen johtajan lupaa ja ohjeita 

 

* Aiheuttaa seuralle tai seurueelle haittaa ja toimii niiden etujen 

vastaisesti 

 

* Jättää hirvijahtiin kuuluvat maksunsa maksamatta tai muut 

velvollisuutensa täyttämättä 

 

* Ei noudata ennen jahtia seurueen koolla ollessa sovittuja 

menettelytapoja  

 

1.3  Jäsentä voidaan rangaista, jos hän 

 

* Hirvieläintä ampuessaan poikkeaa annetuista ohjeista 
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* Poistuu luvatta passipaikalta tai jahdista, taikka ei mene passiin 

hänelle määrättyyn paikkaan 

 

* Käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen aikana seurueen jäsentä  

tai muita henkilöitä kohtaan  

 

* Alkoholin käyttö metsästyksen aikana on kielletty lukuun ottamatta 

perinteistä ns. kaatoryyppyä hirvenkaadon jälkeen.  

 

1.4 Rangaistukset 

 

* Seurueesta erottaminen määräajaksi 

 

* Ylimääräisen hirven kaataja voidaan määrätä maksamaan,  jos teko 

on tahallinen tai törkeän huolimaton, kaatolupamaksu ja muut siitä 

aiheutuvat kulut 

 

 

 

2. METSÄSTYS 

 

2.1 Metsästyksen johtajan valinta 

 

* Seuran johtokunta valitsee metsästyskaudeksi johtajan ja hänen 

kolme (3) varamiestään hirviseurueen esityksestä. 

 

2.2 Metsästyksen yleinen luonne 

 

* Metsästys suoritetaan metsästyksen johtajan tai hänen 

varamiehensä laatiman suunnitelman sekä sen pohjalta annettujen 

ohjeiden mukaisesti 

 

*  Passiin/ajoon osallistuminen tapahtuu metsästyksen johtajan 

harkinnan mukaisesti 

 

2.3 Aseen käsittely 

 

* Ase ladataan vasta passipaikalla 

 

* Ennen passipaikalta poistumista on patruunat poistettava aseesta ja 

huolehdittava siitä ettei ase jää vireeseen 

 

2.4 Passimiehiä koskevia määräyksiä 

 

* Passimiehet asettuvat metsästysalueelle määrätyille passipaikoille 

ennen ajon alkua tai sovittuna ajankohtana 

 

* Paikat määrää metsästyksen johtaja tai hänen varamiehensä 

 

* Passipaikalla tulee jokaisen passimiehen selvittää itselleen lähimpien 

muiden passimiesten asema ja omat ampumasektorit sekä 

ajomiesten ajo- ja lähestymissuunta 

 

* Passimiehen tulee pysyä paikoillaan ajon loppuun saakka, ellei 

metsästyksen johtaja anna eri määräystä 

 

* Haavoittunut hirvi on aina pyrittävä lopettamaan mahdollisimman 

nopeasti 

 

2.5 Ajoa koskevia määräyksiä 
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* Ajomiehen tulee määräaikaan mennessä olla lähtöpaikallaan sekä 

lähteä liikkeelle käskettynä ajankohtana tai erillisestä sovitusta 

merkistä 

 

* Ajo suoritetaan joko rintamana tai annettuja reittejä noudattaen 

 

* Jos ajomies kantaa asetta, ase ei saa olla ladattuna 

 

* Ajomies saa käyttää asettaan vain metsästyksenjohtajan luvalla 

 

* Mikäli ajomies joutuu ampumaan ajon aikana esimerkiksi 

haavoitettua hirveä, on turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä 

huomiota. 

 

2.6          Kaatoa koskevia määräyksiä 

 

* Ampujan on kiinnitettävä eritystä huomiota ajomiesten ja muiden 

metsässä liikkuvien turvallisuuteen 

 

* Ampujan on ennen laukausta tunnistettava hirvi lupaehtojen ja 

metsästyksen johtajan antamien ohjeiden mukaiseksi sekä 

tarkistettava ko. suunta turvalliseksi ampua 

 

* Kaadon etsiminen, merkkilaukaukset sekä haavoittuneen hirven 

seuraaminen suoritetaan metsästyksen johtajan antamien ohjeiden 

mukaisesti 

 

* Kun hirveä on ammuttu, on ampumapaikka merkattava maastoon 

sekä todettava osuman vaikutus ja mahdollisimman pian ilmoitettava 

asiasta metsästyksen johtajalle 

 

* Hirvi on pyrittävä pistämään välittömästi 

 

* Ellei hirvi kaadu paikalleen, on ampujan etsittävä oletettu 

osumakohta maastossa, osumakohta ja hirven kulkusuunta on 

merkittävä maastoon 

 

2.7 Hirvikoiria koskevia määräyksiä 

 

* Seurueen jäsen voi tuoda hirviasetuksen mukaisen koiran 

metsästyksessä käytettäväksi 

 

* Koiran tuoja on vastuussa ja huolehtii koirasta 

 

* Koiran tuonnista metsästykseen on sovittava 

metsästyksenjohtajan  kanssa etukäteen 

 

 

3. SAALIINJAKO 

 

* Metsästyksenjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö johtaa 

kaadettujen hirvien kuljettamisjärjestelyitä, säilyttämistä  sekä 

käsittelyä ja antaa siitä ohjeita. 

 

* Nahka ja pää sarvineen ja kielineen kuuluvat ampujalle 

(normaalitapauksessa) 

 

* Sydän, maksa ja munuaiset jaetaan tasan nylkemisen yhteydessä 

siihen osallistuneiden kesken 

 

* Saaliista erotetaan metsästyksen johtajan harkitsema määrä 

edustukseen, pikkujouluihin ja peijaisiin. Loppu saalis jaetaan tasan 

seurueen kesken, jaon tasapuolisuus varmistetaan arpomalla 
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* Yksityiselle maanomistajalle, jonka maalle hirvi kaatui, annetaan 

noin kolmen kilon kokoinen paistipala 

 

* Ihmisravinnoksi kelpaamattomat ruhonosat sekä sisälmykset jaetaan 

tasan halukkaiden kesken 

 

* Kiistanalaisessa tapauksessa, kuten useamman henkilön ampuessa 

hirveä, eikä kuolettavan laukauksen ampujaa voida määritellä, 

seurueen johtaja päättää sarvien, nahkan ja kielen saajan. 

Ratkaisuun tyytymättömällä on oikeus ennen päätöksen 

toimeenpanoa viedä asia johtokunnan käsiteltäväksi  

 

* Jokainen seurueen jäsen osallistuu, mikäli mahdollista, saaliin 

käsittelyyn ja käsittelystä aiheutuviin muihin tehtäviin 

 

 

 

4. KUSTANNUKSET 

 

* Seurueelle aiheutuneet kustannukset jaetaan seurueeseen jako-

osuudella kuuluvien kesken 

 

* Peijaiset järjestetään yhteistoiminnassa seuran ja hirviseurueen 

kesken. Seura osallistuu hirvipeijaisten kustannuksiin johtokunnan 

hyväksymällä summalla 

 

 

 

5. PÄÄTÖKSENTEKO 

 

* Hirvenmetsästyksen johtajalla on hirviasetuksen ja muiden 

säädösten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet 

 

* Hirviseurueen toimintaa valvoo seuran johtokunta 

 

* Hirviseurueen esittämät seurueen jäsentä koskevat kurinpitotoimet 

on seuran johtokunnan hyväksyttävä 

 

 

6. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 

* Nämä säännöt ja niihin mahdolliset muutokset hyväksyy seuran 

yleinen kokous. 

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Vihtavuoren Eränkävijät ry:n vuosikokouksessa 26.1.2003. 

 

Tarkistettu 17.8.2003 kesäkokouksessa. 

 

Tarkistettu 13.8.2006 kesäkokouksessa 

 

Muistiinpanoja, korjauksia ja muutoksia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


