
Saukon Seudun Metsästäjät r.y. 
HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ on vahvistettu 26.2.2017 
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 seurueiden jäsenillä on 
yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, seurueiden hirvilupien määrä ja lihaosuuksien oltava 
tasapainossa. 
4. Seuran hirvenmetsästyssääntöön tulevat muutokset käsitellään ja vahvistetaan seuran 
kokouksissa ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen 
ryhtymistä. 
METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA 
1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen 
valtuuttamat seuran jäsenet. 
2. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa maaluetteloa ja kartastoa, joka on myös 
hirviseurueen käytössä. 
3. Seura kuuluu Ikaalisten-Jämijärven RHY:n hirvieläinten metsästyksen yhteislupaan. 
KAATOLUVAT 
1. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan 
myöntäjän ja mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seurueen 
metsästyksenjohtajat (jahtipäälliköt), siis molempien seurueiden päälliköt 
2. Kaatolupa-anomuksen allekirjoittamisesta vastaa seuran nimenkirjoittaja. 
OSALLISTUMISOIKEUS, EROAMINEN JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN 
1. Hirvenmetsästykseen lihaosuudella osallistumaan oikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet 
seuran jäsenet. Lihaosuus nimetään yhdelle henkilölle, lihaosuuden lunastus 
(liittymismaksu) on 500 eur. 
Samaan lihaosuuteen voi kuulua hirviseurueen hyväksymä toinen seuran jäsen. 
2. Seuran hirviseurueet muodostetaan kesäkokouksen yhteydessä. Seurueiden 
lihaosuuksien määrä pyritään pitämään samana, tai lupien määrä suhteutetaan osuuksien 
määrään. 
3. Edellisen metsästyskauden hirviseurueen jäsenten katsotaan jatkavan ilman eri 
ilmoitusta. 
Erotessaan seurueesta jäsenelle ei makseta liittymismaksua takaisin. Liittymismaksu ei 
myöskään periydy. Seurueen jäsen voi olla metsästämättä kaksi (2) peräkkäistä vuotta 
menettämättä seurueen jäsenyyttä. 
4. Ampujana metsästykseen huoltajan valvonnassa osallistuvalla alaikäisellä seuran 
jäsenellä tulee olla suoritettuna voimassa oleva ampumakoe sekä muut lain vaatimat 
varusteet ja luvat. 
METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO 
Seurueet valitsevat metsästyksenjohtajan ja tarpeelliset varajohtajat vuosittain 
kokouksissaan. He vastaavat käytännön metsästyksen järjestämisestä ja ovat 
metsästyslain mukaan vastuussa mitä metsästyksenjohtajan tehtävistä on säädetty. 
Seuran talvikokouksen valitsema pääjahtivouti (ja varapäävouti) on yhteyshenkilö 
yhteislupaan päin, ja hän organisoi tiedotuksen ja kaatoilmoitusten teon omariista.fi -
palvelussa. 
Kuluvan kauden pääjahtivouti ja tulevan kauden pääjahtivouti osallistuvat 



yhteisluvan vuosikokoukseen. 
Hirviseurueen tarvitsemat muut toimihenkilöt (esim. sihteeri, rahastonhoitaja jne.) seurue 
valitsee keskuudestaan. Seurueen kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä 
pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan johdolla. Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot 
kirjataan metsästyksenjohtajien toimesta tilastointia, seuran vuosikertomusta, 
riistalaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten. Seurueet 
vastaavat itsenäisesti taloudestaan. Hankinnoista päättää metsästyksen johtajat. 
METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT 
1. Metsästyskauden aloittamisesta päättää yhteislupa. 
2. Ns. yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (la-
su). Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja. 
3. Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. 
Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen. Hirvikoirien 
koulutus seurueen metsästysalueella on kiellettyä viikkoa ennen kauden alkua. 
OSALLISTUMISVELVOLLISUUS 
1. Hirviseurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan metsästykseen ns. yleisinä 
metsästyspäivinä. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen 
liittyviin oheistoimintoihin. 
2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. 
saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan puhtaanapito ja hoito, 
passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen. 
3. Jahtiin osallistumispäivistä pidetään kirjaa, ja ne lasketaan lihaosuuksien mukaan. 
4. Seurueen jäsenen laiminlyödessä velvollisuutensa metsästykseen tai oheistoimintoihin 
liittyen, käsittelevät metsästyksenjohtajat asiaa sanktioiden uhalla tai lihaosuuden 
menetyksellä tai määräämällä muita korvaavia toimintoja. (Toimitaan Hirvisäännön 
liitteen Hyväksytty kesäkokouksessa 4.8.2013 mukaan) 
AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY 
1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän 
ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin. 
Harjoittelu 
1.1 Porukan jäsenen on ammuttava vähintään 16 laukausta, matkana 75m, ns. 
liikkuvaan 
hirvitauluun 
1.2 Suorituksen voi tehdä millä ampumaradalla hyvänsä 
1.3 Jäsen ottaa radalla valvojan kuittauksen ammuntapöytäkirjaan (seuran sivuilta) 
1.4 Paperi luovutetaan porukan jahtipäällikölle ennen hirvenmetsästyskauden alkua. 
Seurueen kokous hirvenmetsästystä, saaliinjakoa ym. käytännön toimia varten pidetään 
harjoitusten yhteydessä tai muuna sovittavana aikana. Lisäksi vuosittain jaetaan 
täsmentävä tiivistelmä "Hirviohje". 
2. Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen 
jälkeen 
saaliin pistäminen ja suolistaminen. 
3. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla 
armonlaukauksella/-silla, epähygienialla tai muulla tavalla. 
4. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin kuljettamiseen 
metsästä ja sen käsittelyyn. Kummallakin seurueella on oma saaliinkäsittelypaikkansa, 
jonka kustannuksista se vastaa itse kaikilta osin. 
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 radiopuhelimella tai puhelimella tilanteesta metsästyksenjohtajalle 
*merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä 
*merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä 
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 metsästyksenjohtajalle ja 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 nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat 
metsästysperinteiden mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden 
osuudesta sovitaan etukäteen. Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paisti- ja/tai 
keittotarpeet sille maanomistajalle, jonka omistamalle maalle hirvi kaatui. Tämä ns. 
kiitospala voidaan korvata myös muulla seuran perinteiden mukaisella tavalla. 
Hirviseurueen jäsenen omistamalle maalle kaatuneesta hirvestä ei kiitospalaa toimiteta. 
Lihanjako tapahtuu ennakkoon sovittujen perusteiden mukaan seurueen osuuksien kesken 
tasaosuuksin, jotka jakotilanteessa arvotaan. Metsästysvieraiden saalisosuuksista 
päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista. 
RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT 
Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista 
metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia 
myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista. 
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. (Toimitaan Hirvisäännön liitteen Hyväksytty kesäkokouksessa 4.8.2013 
mukaan) 
PEIJAISET 
Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran 
toimintamahdollisuuksista. 
Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan seuran, seurueen ja maanomistajien sekä 
muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa. 
Peijaistapahtuman järjestää seura ja järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat 
mahdollisuuksiensa mukaan kaikki seurueiden jäsenet. Seurueet osallistuvat 
peijaistapahtuman kustannuksiin antamalla tarvittavat lihat. 
Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran johtokunnan, metsästyksen johtajiston ja 
hirviseurueiden kanssa. 
KUSTANNUKSET 
Hirviseurueiden kulut ja kulujen rahoitus ovat seurueiden varainhoitoa ja kirjanpitoa. 



Hirviseurueiden kulujen yhteismäärä jaetaan tasan siihen seurueeseen jako-osuuksilla 
olevien jäsenten kesken. 
Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä: 
-lupamaksut, yhteishankinnat, pelkkien hirvimaiden vuokrakulut ja muut kulut 
Mahdolliset kummankin seurueen tuotot vähennetään kulujen yhteismäärästä ennen 
jakoosuuksien laskemista. 
YHTEISTOIMINTA 
Seura osallistuu Ikaalisten-Jämijärven Rhy:n yhteiseen kaatolupaan (ns. yhteislupa). 
Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen 
yhteistoimintasopimus, jonka sisältö liitteineen saatetaan seurueiden jäsenten tietoon 
(luettavissa nettisivulta). Hirviseurueet voivat tehdä naapuriseurueiden kanssa erillisiä 
yhteistoimintasopimuksia. 
METSÄSTYSVIERAAT 
Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta tekee 
hirviseurue. Seurueen jäsenet voivat kuitenkin metsästyksenjohtajan luvalla tuoda vieraita 
ilman asetta omalla vastuullaan. Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä 
tekee hirviseurue. Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin 
perehdyttäjistä päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista. Vierailta perittävistä 
maksuista päättää hirviseurue. 
METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS 
Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vahvistettuun 
metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä. 
Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille kirjallisena ennen 
metsästyksen aloittamista kuittausta vastaan. 
METSÄSTYSSÄÄNNÖN VOIMASSAOLO 
Metsästyssääntö on voimassa vahvistuspäivästä alkaen. Sääntöä muutettaessa edellinen 
vahvistettu sääntö lakkaa olemasta voimassa. 
LIITE: HYVÄT METSÄSTÄJÄTAVAT SML 13.4.1999 
METSÄSTYSSÄÄNNÖN VAHVISTUSPÄIVÄ 26.2.2017 
Metsästyssääntö on voimassa toistaiseksi.  


