
VASARAPERÄ-HYYPIÖN SEUDUN METSÄSTYS YHDISTYS RY.N
HIRVENMETSÄSTYS SÄÄNNÖT

1§ Mikäli seurueen jäsen ei pääse jahtiin sovittuna ajankohtana on hänen hommattava tuuraaja,  
muuten poissaolo sakko 10€. Poissaolo on ilmoitettava metsästyksen johtajalle. Varsinaisia 
metsästyspäiviä ovat lauantai ja sunnuntai, jos toisen päivän pois, niin viikolla tapahtuva paloittelu 
päivä korvaa sen. Metsästyksen johtaja harkitsee tapauskohtaisesti.

2§ Henkilö, jota on rangaistu metsästyslain rikkomisesta ei voida ottaa hirviporukkaan 2 rikkomusta
seuraavan vuoden aikana.

3§ Vieraista ja heidän osuudesta saaliiseen päätetään kussakin tapauksessa erikseen koko seurueen 
päätöksellä.

4§ Kaataja saa ampumastaan hirvestä sarvet, pään, sisäelimet. Talja menee myyntiin 
nahkankerääjille.

5§ Kaadetuista hirvistä jaetaan maanomistajalihat kiertävän listan mukaan. Kaikki maanomistajat 
ovat samanarvoisia. Mikäli maanomistaja on hirviporukassa ei saa maanomistaja osuutta.

6§ Seurueesta erotessaan sairauden taikka vanhuuden takia, saa hän eroamastaan seuraavana 
jahtikautena keittolihat itselleen.

7§ Hirviporukan jäsen on velvollinen
– osallistumaan talkoisiin
– seurueen omaisuutta ei saa vahingoittaa tahallisesti
– osallistumaan hirvien laskentaan
– pistämään mentäessä ilmoitettava naapuri passimiehille
– osallistumaan hirvien aiheuttamien vahinkojen torjuntaan
– huolehtimaan ampumataitonsa ylläpitämisestä
– huolehtimaan siitä, että kaadetut eläimet suolistetaan viipymättä
– osallistumaan kaadettujen eläinten pois kuljetukseen, teurastukseen ja muuhun jälki 

käsittelyyn ja siivoukseen
– osallistumaan riistapeltojenteko talkoisiin
– nuolukivien vientiä maastoon, kysyttävä maanomistajalta lupa
– hirven metsästykseen osallistuvalla seurueen jäsenellä tulee olla 2/3 oranssinpunainen 

liivi/takki ja päähineen tulee olla oranssinpunainen. Vaatteen on oltava päällä koko 
metsästys tapahtuman ajan.

8§ Seurueen jäsentä rangaistaan, jos hän
– aiheuttaa aseellaan vaaratilanteen taikka vahinkoa
– rikkoo metästyslakia ja asetuksia
– rikkoo törkeästi hyviä metsästystapoja
– saapuu jahtiin ilmeisen päihtyneenä ja tällöin hänet voidaan johtajan päätöksellä 

passittaa kotiin
– käyttää metsästyksen aikana alkoholia
– poistuu luvatta passipaikalta tai metsästysmatkalta
– poikkeaa hirveä ampuessa annetuista ohjeista eläimen sukupuoleen tai ikään nähden



9§ Rangaistus seuraamuksia ovat,
– erottaminen seurueesta kokonaan tai määräajaksi
– lihaosuuden menettäminen kokonaan tai osaksi 
– varoitus
– rangaistuspäätös on tehtävä heti, kun asiaan liittyvät seikat on selvitetty, seurueesta 

erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja tai mitään seurueen 
kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta

10§ Seurueesta erottaminen tehdään seurueen päätöksellä ja se astuu voimaan mikäli 2/3 jäsenistä 
on erottamisen kannalla. Muista rangaistuksista päättävät metsästyksenjohtaja ja varajohtajat 
yhdessä.

11§ Muista hirvenmetsästykseen kuuluvista asioista päättää metsästysseurue. Jos päätös ei ole 
yksimielinen on enemmistön kanta seurueen päätös. Äänten mennessä tasan ratkaiseen 
metsästyksenjohtajan ääni.

12§ Hirviseurueen jäsen ei voi kuulua toiseen metsästysseuran hirviporukkaan.

13§ Seurueesta välivuoden pitäneelle määräytyy vuosittain takautuvasti maksettavaksi investointi 
maksu, mikäli liittyy uudelleen seurueeseen.

14§ Talkoissa käytettävien koneiden ja laitteiden (traktorit, mönkijät) kulut maksetaan rahana.

15§ Jokainen seurueen jäsen on velvollinen kysymään ja ottamaan selvää mitä kokouksissa on 
päätetty.

16§ Liiteriosuuden voi luovuttaa toiselle seuran jäsenelle. Rahoja ei palauteta, eikä lunasteta osuutta
takaisin.

17§ Hirvikoiran käyttö ja sääntö
– hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissäajoin etukäteen. 

Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen.
– Jokaisella seurueen jäsenellä on oikeus käyttää metsästysasetuksen mukaista koiraa 

metsästykseen

18§ Ohjeet koiranohjaajalle:
– koiranohjaajan on tiedettävä, missä passimiehet ovat
– passimiehet eivät saa poistua passipaikalta ja liikkua omin päin
– haukulle menemisestä ja ampumisesta on sovittava koiranohjaajan kanssa, jos haukulle 

menee joku muu kuin koiranohjaaja.
– koirankoulutusta voi harjoittaa metsästyslain määräämänä ajankohtana
– kaadolle mennään koiranohjaajan mukana
– metsästyksenjohtaja voi tarvittaessa pyytää tutkan seurantaluvan

19§ Säännöt vahvistetaan vuosittain hirviseurueen järjestäytymiskokouksessa. Jokainen 
hirviseurueen jäsen on velvollinen noudattamaan näitä sääntöjä.

Nämä edellä mainitut säännöt on luettu ja hyväksytty Vasaraperän metsästysseuran kodalla 
pidetyssä Vasaraperä-Hyypiön hirviseurueen järjestäytymiskokouksessa 9.8.2019.

HIRVIPORUKKA


