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Kurikan Metsästysseura 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 seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja
velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.
4. Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain erillisessä yleisessä kokouksessa,
jossa käsitellään mm. hirvieläinmetsästykseen kuuluvat asiat ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten
tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä. Säännöt tarkistetaan tarvittaessa ko. kokouksessa. Seuran jäsenet
voivat ehdottaa muutoksia sääntöön kirjallisesti seuran hallitukselle 3 viikkoa ennen kokousta. Hallitus
valmistelee esitystä ja tuo tehdyt ehdotukset kokoukseen.
METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa hallitus ja vuosikokouksessa metsästysoikeuden
vuokraustoimikuntaan valitut seuran jäsenet. Kaikki seuran metsästysalueet ovat kaikkien metsästävien eri
ryhmien käytössä.
2. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on myös hirviseurueen käytössä.
3. Seura hakee suoraan luvat Riistakeskus Pohjanmaalta voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua
hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan. (hirvitalousalueet)
KAATOLUVAT
Luvan saajana Kurikan metsästysseura
Lupien käytöstä seuran hallitus tekee suunnitelman noudattaen luvanmyöntäjän ohjeistusta ja lupaehtoja,
jotka esitetään ja hyväksytään ylimääräisessä yleisessä kokouksessa joita noudattaen metsästyksen johtaja
toteuttaa metsästyksen. Lupien käytöstä, esim. metsästyksen päättämisestä päättää hirviseurue.
1. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja
mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seuran nimenkirjoittajat tai vuosikokouksen tai hallituksen
tehtävään nimeämät jäsenet. (jahtipäällikön valinta ajankohta)
OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet.
Rajatapaukset käsittelee hallitus. (ei jahtipäällikkö)

Kokouksessa päätetään seuraavan vuoden ampumaharjoittelu hirven metsästykseen.
Tällä hetkellä hirvikoe ja 2 harjoitusta tai 3 harjoitusta. 1 harjoitus 10 laukausta liikkuvaan hirveen tai 4
laukausta paikalle ja 6 liikkuvaan hirveen hyväksytyllä ampumaradalla. Kaikki harjoituskerrat saa ampua
samoissa harjoituksissa siten, että ilmoittautuu uuteen sarjaan vasta, kun on ampunut edellisen.
Ampumasuoritus on kirjallisesti dokumentoitava.
Aseellisessa asepalvelussa palveleva henkilö on vapautettu ampumaharjoittelusta.
Seuran hirviseurue perustetaan ylimääräisessä yleisessä kokouksessa, joka pidetään 3-4 viikkoa ennen
hirvenmetsästyksen alkua, kuitenkin ennen syyskuun viimeistä lauantaita.
Kokoukseen mennessä pitää olla suoritettuna riistahoitomaksu, seuran jäsenmaksu, hirvenmetsästyksen
osallistumismaksu, harjoitusammunnat jotka määritellään edellisen vuoden ylimääräisessä kokouksessa
sekä muut metsästyslakien ja asetusten vaatimat asiakirjat.
Hirven metsästyksen osallistumismaksun määrittelee seuran hallitus oletettujen kulujen/kokemusperän
perusteella. Hirviseurueella ei ole erillistä tiliä. Maksettu osallistumismaksu voidaan palauttaa, jos ei ole
osallistunut jahtiin yhtenäkään päivänä.
Hirviseurueeseen liittyvä uusi jäsen maksaa ns. majamaksun jonka määrittelee vuosittain talvikokous.
Mikäli jäsen on maksanut majamaksun hän voi käyttää majan (lahtivajan) tiloja peuran
teurastukseen/nylkemiseen.
Majamaksu on henkilökohtainen ja sitä ei palauteta, jos lopettaa hirvenmetsästyksen, majan käyttöoikeus
säilyy niin kauan kuin majamaksun maksaja on seuran jäsen.
2. Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla seurueen perustavassa yleisessä ylimääräisessä
kokouksessa tai ilmoittamalla siitä valitulle metsästyksenjohtajalle 7 vrk sisällä ylimääräisestä kokouksesta.
METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
Seuran sääntöjen mukaan metsästyksen johtaja valitaan talvikokouksessa, valinta kuitenkin pyritään
siirtämään yleiselle ylimääräiselle kokoukselle. Sääntöjen kohta ko. asiasta Hirvenmetsästyksen johtaja
valitaan kuten seuran sääntöjen mukaan talvi kokouksessa 9 & kohta 15. (Säännöt hyväksytty Patentti- ja
rekisterihallituksen päätöksellä Di nro: 2011/001219Y 8.5.2012.
Metsästyksen johtaja toteuttaa metsästyksen lupaehtojen ja Hirviseurueen laatiman metsästys
suunnitelman mukaan.
Valittavan metsästyksen johtajan on nautittava hirviseurueen luottamusta. Valinta suoritetaan tarvittaessa
äänestämällä kaikkien kokouksessa läsnä olevien seuran jäsenten osallistuessa äänestykseen, eniten ääniä
saanut tulee valituksi. (huom. yhdistyslain rajoitteet). Ristiriitatilanteessa voidaan valita uusi metsästyksen
johtaja, päätöksen ja valinnan tekee hirviseurue.
Metsästykseen valitaan riittävä määrä varajohtajia, valittavien varajohtajien nautittava metsästyksen
johtajan luottamusta. Valitut varajohtajat toimivat metsästysryhmien päällikköinä.
Tarvittaessa valinta suoritetaan äänestämällä kaikkien seuran jäsenten osallistuessa äänestykseen, eniten
ääniä saaneet tulee valituksi (huom. yhdistyslain rajoitteet).
Hirviseurueen tarvitsemat muut toimihenkilöt:
Näytteet ja havainnot, lihanjako, sopankeittäjä, vesimiehet ym. Toimihenkilöt seurue valitsee
keskuudestaan.

Seurueen jäsenten osallistumisesta metsästykseen pitää kirjaa jokaisen ryhmän päällikkö joka kirjaa ne
osallistujalistaan, osallistumislistaa käytetään lihanjaon perusteena.
Ryhmän päälliköt johtavat ryhmiensä metsästystä metsästyksenjohtajan määräysten mukaisesti ja lisäävät
kaadot/havainnot omariista järjestelmään josta muodostetaan mm. metsästyksen jälkeinen jäävä kanta.
Haavoittamistilanteesta on tultava tieto metsästyksen johtajalle välittömästi ampumisen jälkeen.
METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT
1. Seuraavan vuoden metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa kokouksessa
2. Yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (la - su). Muina päivinä
tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja. (esim. haavoittamistilanteet).
3. Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sopivat metsästysryhmät keskenään tasapuolisuutta noudattaen.
Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen. Jokainen koiran omistaja
vastaa oman koiran käytöstä.
OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen:
Varsinaista osallistumispakkoa ei ole, osallistumispäivät vaikuttavat jaettavaan lihaosuuteen, aiemman
käytännön mukaisesti.
Lihanjakoon oikeuttava poissaolo: osallistuu seuran edustajana esim. koira kokeeseen, piirin valitsemana.
(Ohjaajana tai tuomarina).
Seuran tai piirin valitsemana kokousedustajana metsästys/kennel/ampumatoiminnan kokouksiin.
Lähiomaisen hautajaisiin. (perhepiiri, serkku) Syntymäpäivä 50+ tasa10 v.
Oheistoimintoihin osallistuminen:
Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet,
välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä
peijaiset valmisteluineen.
Kaikki seurueen jäsenet ovat SRVA henkilöstön käytettävissä kolaritilanteiden selvittelyssä ja
avustamisessa.
AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY
1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataito, josta
päätetään aina seuraavaksi vuodeksi seurueen perustavassa kokouksessa.
2. 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 tarvittaessa saaliin käsittelyyn.
HAAVOITTAMISTILANNE
Haavoittamistilanteesta on tultava tieto metsästyksen johtajalle välittömästi ampumisen jälkeen.

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 metsästysryhmän johtajalle.
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 naapuripasseille.

KAATAJAMÄÄRITYS





Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen
ensimmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka on osunut hirvikokeen”
renkaille”, useamman ampujan ampuessa Kaatolaukaukseksi tulkitaan ensimmäisen ampujan
laukaus.
Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee ryhmänjohtaja yhdessä metsästyksenjohtaja kanssa
kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.
Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan
saalisosuuden keskenään. 27.8.2019 Liite 1.

SAALIIN JAKO




Kaadetun hirven nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat
metsästysperinteiden mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joilla ei ole ko.
oikeutta ns. Metsästysvierailla on kuitenkin oikeus saada kaatamansa hirven sarvet
Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken tasaosuuksin, metsästykseen
osallistumisen mukaan ja jotka jatkotilanteessa arvotaan. Metsästysvierailla ei ole saalisosuuksista.

RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT










Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslainsäädännön
rikkomuksista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös muista säädösten
edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.
Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan
ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät välittömästi seuran hallitus kuultuaan metsästyksen
johtajaa. (säännöt 7 &), ja muita osapuolia.
Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia
ja niiden ”yleinen linja” käsitellään seurueen perustavassa kokouksessa. Alkoholi 0-linja
metsästystilanteessa Alkoholi epäilyistä ilmoitus viranomaisille
Metsästyksen johtajan antamien ohjeiden vastaisen eläimen ampuminen
 keskustelu jahtipäälliköiden kanssa.
Hirvinaaras jota vasa seuraa on rauhoitettu. Mikäli ampuu kyseisen eläimen
 keskustelu jahtipäälliköiden kanssa.
Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava
metsästyksenjohtajien tietoon, joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä
erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.

KUSTANNUKSET







Hirviseurueen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja kirjanpitoa.
Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen jako-osuuksilla olevien jäsenten kesken.
Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä:
lupamaksut
yhteishankinnat
muut kulut

YHTEISTOIMINTA



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

Seuran alueella olevat esim. ampumatornit, laavut tulentekopaikat ovat rakentajista riippumatta kaikkien
seuran jäsenten käytössä. Ampumatorneihin ja muihin rakennelmiin on rakentajan aina haettava
maanomistajan lupa. (mieluiten kirjallisesti).
Ammunta tornit kuitenkin, omistaa ja niiden kunnosta, sekä turvallisuudesta ja siisteydestä vastaa
rakentaja, huonokuntoiset rakenteet on purettava rakentajan toimesta, erimielisyystapauksista asiasta
päättää seuran hallitus.
Alueelle laitettaviin nuolukiviin on pyydettävä lupa maanomistajalta ja huomioitava esim. taimikot kivien
läheisyydessä.
METSÄSTYSVIERAAT




Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita.
Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttämisestä ennen
vieraan metsästyksen aloittamista vastaa vieraan ”isäntä” yhdessä ryhmän päällikön kanssa
Vierailta perittävistä maksuista päättää seuran talvikokous.

METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS



Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras ovat velvollisia perehtymään vuosittain vahvistettavaan
metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.
Tämä metsästyssääntö on kaikkien seurueen jäsenien nähtävissä seuran kotisivuilla ja
metsästysvieraille kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista

METSÄSTYSSÄÄNNÖN VUOSITTAISET VAHVISTUSPÄIVÄT Kurikan Metsästysseuran hirvisääntö on
hyväksytty kokouksessa 27.8.2019

