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HIRVENMETSÄSTYSSEURUEEN SÄÄNNÖT 
(Hyväksytty seuran kokouksessa 16.5.2015) 
 
I JÄSENYYS 
 
Hirviseurueen jäseneksi hyväksytään hirvenmetsästyskaudeksi henkilö, jos hän: 

1. On hyvämaineinen ja maltillinen sekä omaa riittävän luonnontuntemuksen ja aseen turvallisen käsitte-
lytaidon. 
2. On seuran jäsen ja on lunastanut ennen metsästyskauden alkua metsästyskortin ja on suorittanut jä-
senmaksunsa ja muut velvoitteet, sekä ottanut aktiivisesti osaa seuran toimintaan. 
3. On suorittanut ennen hirvenkaatolupien hakua asetuksen mukaisen metsästysammuntakokeen. 
4. Sitoutuu noudattamaan metsästyslakia ja sen pohjalta annettua asetusta sekä metsästyksenjohtajan, 
hirvikokouksen sekä Sallan riistanhoitoyhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
 
Lisämääräyksiä: 
1. Samasta kotitaloudesta eli perheestä voi olla enintään kaksi jäsentä yhtä aikaa hirviseurueessa. 
2. Henkilö ei voi olla muiden seurojen tai seurueiden hirviporukoissa samana hirvenmetsästyskautena. 
3. Vieraiden osallistumisesta aseellisena tai aseettomana hirvenmetsästykseen päätetään kussakin tapa-
uksessa erikseen. 
4. Henkilöä, joka on metsästyskiellossa, ei voida valita seurueeseen. 
5. Kaikkien seurueeseen kuuluvien on ilmoitettava seuran johtokunnan antaman aikataulun mukaisesti 
tiedot metsästyskortista, jäsenmaksusta sekä milloin on suorittanut hirvenammuntakokeen. Keväällä 
hirvilupia haettaessa ampumakortti on luovutettava seuran käyttöön. 
6. Seuran jäsenet saavat oikeuden hirviseurueeseen talkootyöstä laaditun talkoo- eli toimintapisteytys-
järjestelmän mukaan. 
7. Ulkopaikkakuntalainen, joka ilmoittautuu hirvenmetsästykseen maksaa ns. aluelupamaksun ilmoittau-
tumisen yhteydessä seuralle. Mikäli seura ei saa kaatolupaa, maksu palautetaan. 
 
 
II METSÄSTYS 
 
A Metsästyksen yleinen luonne: 
1. Seuran hirvestyksen johtajan (A –johtaja) ja varajohtajan valinnan tekee seuran talvikokous. Hirves-
tyksen johtajalla on yksiselitteiset oikeudet päättää hirvestyksen yksityiskohdista. Hänellä on velvollisuus 
tiedottaa seurueen jäsenille kaikki metsästykseen ja erityisesti turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja muut 
tärkeät asiat. Jokaisen metsästykseen osallistuvan tulee noudattaa hirviseurueen metsästyksenjohtajan 
antamia ohjeita ja määräyksiä. Metsästyksenjohtajalla on oikeus ja velvollisuus tarkistaa ennen metsäs-
tyksen alkua, että seurueeseen kuuluvien lupapaperit ovat kunnossa ja tarpeelliset maksut on suoritettu. 
2. Metsästystä varten seurue jakautuu ryhmiin. Ryhmien koko määräytyy myönnettyjen 
hirvenkaatolupien nojalla. Hirviseurueen hirvikokous päättää ryhmien määrästä ja ryhmiin valittavista 
henkilöistä. Kukin ryhmä valitsee itselleen ryhmän johtajan ja tarpeellisen määrän muita B –johtajia.   
3. Metsästys toteutetaan seurueen tai ryhmien erikseen sopimalla tavalla joko väijyntä-, ajo- tai koira-
metsästyksenä näistä annettujen säännösten, ohjeiden ja määräysten mukaan, niin että metsästäjien 
yhdenvertaisuus tulee huomioiduksi. 
4. Seuralle kuuluvat hirvieläimet pyydetään yleensä aina jahtikauden alussa hirvikokouksen päätöksen 
mukaisesti.  
5. Jokaisen hirviseurueeseen kuuluvan on huolehdittava, että ase, panokset ja vaatetus on asetusten 
mukainen. 
6. Valtion mailla yksittäisenä ryhmänä pyydettäessä ryhmän A- tai B –johtajan on oltava mukana pyynnis-
sä. Hänellä on mukana asiakirjat, joista ilmenee ryhmään kuuluvien nimet sekä sitä kautta oikeus met-
sästykseen kyseisellä alueella. Ryhmien kannattaa nimetä kaikki jäsenet B –johtajaksi, jolloin kaikilla 
ryhmän jäsenillä on oikeus metsästykseen valtionmailla yhdessä tai yksin. 
7. Mikäli saatujen hirvilupien määrä on huomattavan pieni, hirviseurueen kokous voi päättää ns. välivuo-
den pitämisestä. Ensimmäisen välivuoden pitäjät valitaan arvalla, jonka jälkeen järjestelmä toimii kier-
tävänä, kukin vuorollaan periaatteella.  
 
 



 
B Kaatoa koskevia sääntöjä: 
1. Ampujan on ennen laukausta varmasti tunnistettava eläin ja varmistauduttava ettei ampumalinjalla 
eikä takamaastossa ole ketään. 
2. Peitteiseen maastoon tai ampujasta nähden poispäin pakenevaan hirveen ei saa ampua. 
3. Metsästyksenjohtajan antamia tai yhdessä sovittuja ohjeita kulloinkin pyydettävistä eläimistä on eh-
dottomasti noudatettava.  
 
C Saaliin käsittelyä koskeva sääntö: 
1. Jokaisen hirvenmetsästysseurueen jäsenen on perehdyttävä teoriassa ja käytännössä niin, että osaa 
pistää, suolistaa, nylkeä ja paloitella hirvieläimen oikeaoppisesti. 
2. Kaikki kaadetut hirvet tuodaan hirvivajalle. Sairaan tai muuten ihmisravinnoksi kelpaamattoman hir-
ven sattuessa (eläinlääkärin tarkastama) uuden pyyntiluvan hakee luvanhakija. 
3. Jokainen ryhmä vastaa hirvivajan siisteydestä siten, että tilat, leikkuualustat, pöydät ja lihasaha ovat 
puhtaat ja toimittaa oman ryhmän roskat ja jätökset roskienkeräilypisteeseen. Talja on suolattava kar-
vapuoli alaspäin ja suojattava suolauksen jälkeen. 
 
D Hirvikoiria koskevia sääntöjä: 
1. Jokaisella seurueen jäsenellä on oikeus käyttää metsästysasetuksen mukaista koiraa metsästykseen. 
2. Koiran tuonnista metsästykseen sovitaan erikseen ja edeltäkäsin seurueen tai ryhmän kesken. 
3. Koira tulee olla rokotettu asetusten mukaisesti. Koiran ohjaajan on esitettävä pyydettäessä rokotus-
todistus hirviseurueen A-johtajalle. 
4. Koiran kouluttamisesta pyyntikauden aikana on sovittava metsästyksenjohtajan kanssa. 
 
 
III SAALIINJAKO 
1. Seuralle kuuluvista hirvieläimistä kaikki lihat, pää (mutta ei sarvet), luut ja talja kuuluvat seuralle. 
Sarvet, kieli ja maksa kuuluvat ampujalle. Mikäli kaato on suoritettu vastoin metsästyksenjohtajan an-
tamia tai seuran hirviseurueen yhdessä sopimiaan määräyksiä, mahdolliset sarvet menevät seuralle 
(esim. vasan tai mullin sijaan on kaadettu sovitun vastaisesti aikuinen sarvipäinen uros). 
2. Ryhmälle kuuluvat lihat jaetaan yhtä suuriin ja mahdollisimman samanarvoisiin ja niin moneen kasaan 
kuin ryhmässä on jäsenenä jako-osuuksia. Lopuksi kasat arvotaan. Ampujalle kuuluvat pää sarvineen sekä 
maksa ja sydän.  
3. Jäsen voi menettää oikeuden lihanjakoon joko kokonaan tai osittain, mikäli hän ei osallistu lainkaan 
hirvenmetsästykseen tai jos hänet asetetaan metsästyskieltoon hirvenmetsästyksen aikana. Mikäli osallis-
tumattomuuden syy on hirvilupien haku-aikataulun jälkeen tapahtunut ennalta arvaamaton ja pysyvä 
työeste tai vakava sairastuminen, ei oikeutta lihanjakoon voi menettää jälkikäteen. Ryhmän jäseniltä ei 
voida edellyttää, että kaikki ovat läsnä jokaisen pyynnin yhteydessä. Ryhmän on sovittava yhdessä met-
sästyksen ajankohdista ja siitä, miten esteestä osallistua jahtiin ilmoitetaan ryhmän johtajalle. Ryhmän 
johtajalla on velvollisuus ilmoittaa metsästyksestä etukäteen kaikille ryhmän jäsenille. Jäsenen lihanja-
ko-oikeuden, joko kokonaan tai osittain menettämisestä päättävät aina ryhmän jäsenet kaikki yhdessä. 
Jos oikeus lihanjakoon menee ilman perusteltua syytä olla poissa metsästyksestä johtuen tai metsästys-
kieltoon asettamisesta johtuen, seuralla ei ole velvollisuutta palauttaa lupamaksua. 
 
 
IV PÄÄTÖKSEN TEKO 
1. Seurueen jäseneksi ottaa hirvenmetsästyskaudeksi hirviseurueen kokous huomioiden seuran voimassa 
olevat talkoo- eli toimintapistevelvoitteet. 
2. Hirvenmetsästyksen johtajalla (-jilla) on hirvenmetsästyksestä annetun asetuksen 
mukaiset oikeudet ja velvollisuudet päätöksen tekoon. 

V  EROTTAMINEN HIRVISEURUEESTA 
Jäsenen erottamisesta hirviseurueesta ja rangaistuksista sovelletaan voimassa olevaa hirviasetusta. Jäse-
nen erottaminen seurueesta voi johtaa myös erottamiseen koko seurasta. Tällöin toimitaan Siuloivan 
Kiertäjät ry:n sääntöjen 7 §:n mukaisesti. 


