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HIRVENMETSÄSTYSSEURUEEN SÄÄNNÖT
I JÄSENYYS
A) Seurueen jäseneksi hyväksytään hirvenmetsästyskaudeksi henkilö, jos hän:
1 On hyvämaineinen ja maltillinen sekä omaa riittävän luonnontuntemuksen ja aseen
turvallisen käsittelytaidon.
2 On seuran jäsen ja lunastanut ennen metsästyskauden alkua metsästyskortin ja
suorittanut jäsenmaksunsa ja muut velvoitteet, sekä ottanut seuran toimintaan
aktiivisesti osaa.
3 On suorittanut ennen hirvenkaatolupien hakua asetuksen mukaisen
metsästysammuntakokeen.
4 Sitoutunut noudattamaan metsästyslakia ja sen pohjalta annettua asetusta ja
metsästyksenjohtajan, hirvikokouksen sekä Sallan rhy:n antamia ohjeita ja
määräyksiä.
Lisämääräyksiä:
1 Samasta perheestä voi olla kaksi tai useampikin jäsen.
2 Henkilö ei voi olla muiden seurojen hirviporukoissa samana hirvenmetsästyskautena.
3 Vieraiden osallistumisesta aseellisena tai aseettomana hirvenmetsästykseen
päätetään kussakin tapauksessa erikseen.
4 Henkilöä, joka on metsästyskiellossa, ei voida valita seurueeseen.
5 Erityistapauksissa voidaan seurueeseen hyväksyä jäseneksi näistä säännöistä
poiketen, kuten ansioitunut toiminta seuran hyväksi tms. (ns maanvuokraaja-kohta)
6 Kaikkien seurueeseen kuuluvien on ilmoitettava tiedot aseestaan, metsästyskortista,
jäsenmaksusta sekä milloin on suorittanut hirvenammuntakokeen. Keväällä hirvilupia
haettaessa ampumakortti on luovutettava seuran käyttöön.
7 Tarvittaessa voidaan hirvimetsästysseurueen jäsenet velvoittaa panoksellaan
riistanhoitotöihin, riistanlaskentaan tai muuhun vastaavaan työpanokseen.
8. Ulkopaikkakuntalainen, joka ilmoittautuu hirvenmetsästykseen maksaa ns.
aluelupamaksun ilmoittautumisen yhteydessä seuralle. Mikäli seura ei saa
kaatolupaa,niin siinä tapauksessa maksu palautetaan.
Jäsenen erottamisesta seurueesta ja rangaistuksista sovelletaan hirviasetusta.

II METSÄSTYS
A Metsästyksen yleinen luonne:
1. Metsästystä varten seurue jakautuu ryhmiin. Ryhmien koko määräytyy myönnettyjen
hirvenkaatolupien nojalla.
2 Metsästys toteutetaan seurueen tai ryhmien erikseen sopimalla tavalla joko väijyntä-,
ajo- tai koirametsästyksenä näistä annettujen säännösten, ohjeiden ja määräysten
mukaan, niin että metsästäjien yhdenvertaisuus tulee huomioiduksi.
3 Seuralle kuuluvat hirvieläimet pyydetään hirvikokouksen päätöksen mukaisesti.
4 Jokaisen hirviseurueeseen kuuluvan on huolehdittava, että vaatetus on asetusten
mukainen.

B Kaatoa koskeva sääntö:
1 Ampujan on ennen laukausta varmasti tunnistettava eläin ja varmistauduttava ettei
ampumalinjalla eikä takamaastossa ole ketään.
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 hirven sattuessa (eläinlääkärin tarkastama) uuden pyyntiluvan
hakee luvanhakija
.
3 Jokainen seurue vastaa hirvivajan siisteydestä siten, että tilat, leikkuualustat, pöydät
ja lihasaha ovat puhtaat ja toimittaa oman seurueen roskat ja jätökset
roskienkeräilypisteeseen.
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. Esitettävä rokotustodistus
hirviseurueen
A-johtajalle.
4. Koiran kouluttamisesta pyyntikauden aikana sovittava A-johtajan kanssa.

III SAALIINJAKO
1. Seuralle kuuluvista hirvieläimistä kuuluvat lapa pyyntiporukalle sekä talja, sarvet, kieli,
maksa ja munuaiset ampujalle.
2. Seurueelle tai ryhmälle kuuluvat lihat jaetaan yhtä suuriin ja mahdollisimman
samanarvoisiin ja niin moneen kasaan kuin seurueessa on jäsenenä jako-osuuksia.
Lopuksi kasat arvotaan. Ampujalle kuuluvat pää sarvineen. Jäsenelle, joka ei osallistu
lainkaan hirvenmetsästykseen tämä voi aiheuttaa jako-osuuden menetyksen tai
vähentämisen seurueen tekemällä päätöksellä ilman lupamaksun palautusvelvollisuutta. Metsästykseen osallistumisesta päättää seurue tai ryhmä erikseen
sopimallaan tavalla.

IV PÄÄTÖKSEN TEKO
1 Seurueen jäseneksi ottaa hirvenmetsästyskaudeksi seurueen kokous.
2 Hirvenmetsästyksen johtajalla (-jilla) on hirvenmetsästyksestä annetun asetuksen
mukaiset oikeudet ja velvollisuudet päätöksen tekoon.

