
 

Jukajan Metsästysseura Paukku ry. 
 

HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ 

 

YLEISTÄ 
1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja               
    metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. 
2. Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikannan vuosituottoon, hirvitutkimuksen ja   
    luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin. 
3. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli hirviseurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja   
    velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä. 
4. Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain kesäkokouksessa ja se saatetaan kaikkien  
    seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä. 
 

KAATOLUVAT 

1. Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta. 
2. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja mahdollisten  
    yhteislupakumppaneiden kanssa johtokunnan tehtävään nimeämät jäsenet. 
 

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN 
1. Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet, ellei seuran säännöissä ole muuta  
    jäsenyyslajiin liittyvää erityisehtoa. 
2. Seuran hirviseurue muodostetaan vuosittain seuran hirvikokouksen yhteydessä. 
3. Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla seurueen perustavassa hirvikokouksessa tai muulla erikseen   
    sovitulla tavalla.  
4. Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna voimassa oleva ampumakoe. 
5. Jäsenellä, jolla ei ampumakoetta ole suoritettuna, on myös mahdollisuus liittyä hirviseurueeseen (käsitellään  
    tapauskohtaisesti). 
 

METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO 
1. Hirvenmetsästyksen johtajan valitsee vuosittain seuran vuosikokous. 
2. Hirviseurueen tarvitsemat muut vastuuhenkilöt (esim. varajohtajat, lihanjaosta vastaava, lahtivajasta vastaava,  
    hirvihavaintokortin täyttäjä, kaatoilmoituksen tekijä, jne) seurue valitsee keskuudestaan hirvikokouksessa. 
 

METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT 
1. Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa hirvikokouksessa ja ajankohta tiedotetaan  
    kokouksesta poissa olleille seurueen jäsenille. 
2. Ns. yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (la-su). Muina päivinä tapahtuvasta   
    metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja. 
3. Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista vastaa koiramiesten johtaja tasapuolisuutta noudattaen.  
4. Koiran haukulle menee vain koiran ohjaaja tai erikseen siihen määrätty henkilö. 
5. Passipaikalta ei saa poistua kesken pyynnin, jos siitä ei johtajan kanssa erikseen sovita. 
6. Passimiehen tai passiin ohjaavan tulee varmistaa ampumasuunnat, sekä selvittää muiden passimiesten sijainti. Mikäli    
    passimiehen ohjaa passiin toinen metsästäjä, tulee hänen määrittää ampumasuunnat sekä kertoa muiden ampuma   
    etäisyydellä olevien passimiesten sijainnit.  
7. Mikäli ohjatussa passipaikassa on  ns. hirvitorni on siihen nouseminen,  oleminen ja laskeutuminen jokaisen    
    metsästäjän omalla vastuulla. (Metsästäjävakuutus ei korvaa mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.) 
8. Aseet ladataan vasta passipaikalla. Patruunat poistetaan ja metsästys lopetetaan välittömästi, kun metsästyksen 
    johtajan ilmoitus jahdin lopettamisesta on käynyt. 
9. Alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ei saa osallistua jahtiin. 



 

OSALLISTUMISVELVOLLISUUS 
1. Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä päätetään   
    hirviseurueen vuosittain perustavassa hirvikokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan ennalta  
    määrätyllä vuorollaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin. 
2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet,  
    välinehuolto, lahtivajan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito. 
 

AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY 
1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi riittävä  
    valmius saaliin käsittelyvaiheisiin. 
2. Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen saaliin pistäminen. 
3. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella/-silla,  
    epähygienialla tai muulla tavalla. 
4. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan ennalta määrätyllä vuorollaan saaliin käsittelyyn. 
 

HAAVOITTAMISTILANNE 
1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen. 
2. Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee: 
    *ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle 
    *merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä 
    *merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä 
3. Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne merkiten ja   
    sotkematta, enintään 150 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava naapuripasseille. 
 

KAATAJAMÄÄRITYS 

• Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisenä   
   tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta. 
• Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita   
   todistajia. 
• Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden   
   keskenään. 
 

SAALIIN JAKO 

• Kaadetun hirven pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden mukaisesti  
   hirvenkaatajalle, poislukien mahdolliset metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen. 
• Lihanjaosta päätetään hirviseurueen vuosittaisessa hirvikokouksessa. 
 

RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT 

• Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja  
   määräysten rikkomisen käsittelevät välittömästi metsästyksenjohtajat yhdessä. 
• Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava metsästyksenjohtajien tietoon, joiden  
   puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti. 
• Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia.  
• Metsästyksenjohtaja saa Metsästyslain 28 §:n mukaisesti kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei  
   noudata annettuja määräyksiä. 
 

YHTEISTOIMINTA 

• Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapurianojien kanssa yhteiseen kaatolupaan (ns. yhteisanomus) päätetään  
   vuosittain seuran vuosikokouksessa. 
• Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteistoimintasopimus, jonka sisältö saatetaan  
   seurueen jäsenten tietoon. 
 

METSÄSTYSVIERAAT 

• Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta tekee vuosikokous tai seuran    
   johtokunta tahi jommankumman valtuuttamana hirviseurue. 
• Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee hirviseurue. 
• Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttäjistä päätetään ennen vieraan  
   metsästyksen aloittamista. 
• Vierailta perittävistä maksuista päättää seuran vuosikokous tai seuran johtokunta tahi jommankumman valtuuttamana  
   hirviseurue. 
 

METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS 

• Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön  
   ja noudattamaan sitä. 
• Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista. 


