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Länsipuolen metsästysseuran hirviseurueen säännöt 

 

A. Jäsenyys: 

1. Seurueen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta 

(passimieheksi). 

2. Omaa turvallisen aseenkäsittelyn ja luonnontuntemuksen. 

3. On ollut seuran jäsenenä vähintään vuoden (1). Maksanut jäsenmaksunsa 

ja hoitanut muutkin velvoitteet (maanvuokraajalla ei aikavelvoitetta). 

4. Jäseneksi aikovalla tulee olla voimassa oleva metsästyskortti, hirviase ja 

siihen hallussapitolupa, sekä hirvenammuntakokeen suorituskortti. 

5. Jäsenen tulee sitoutua noudattamaan metsästyslakia, sekä sen pohjalta 

annettuja asetuksia, sekä noudattamaan hirviseurueen hyväksymiä sääntö-

jä. Samoin metsästyksenjohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä, elleivät ne 

ole metsästyslainsäädännön ja/tai hyvien tapojen vastaisia. 

6. Hirviseurueeseen voi kuulua useampi perheenjäsen samasta perheestä. 

7. Vieraiden osallistumisesta jahtiin päätetään kulloinkin erikseen. 

8. Henkilöä, joka on viimeisen kolmen vuoden aikana tuomittu metsästyslain 

tai sen pohjalta annetun asetuksen rikkomiseen ei valita seurueeseen. 

9. Jäseneksi aikovan on ilmoitettava halukkuutensa metsästysseuran sihtee-

rille elokuun loppuun mennessä. Hirvenmetsästyksen vaatimat paperit on 

esitettävä metsästyksenjohtajalle viimeistään ennen jahdin alkua. 

10. Jäsenen on osallistuttava kolme (3) kertaa hirviammuntaan Länsipuolen tai 

Alavuden-Töysän Rhy:n radoilla, tai ammuttava 200 pistettä liikkuvaan hir-

veen. Käyntikerrat tai pisteet on suoritettava ilmoitettuun aikaan mennes-

sä. 

11. Lopullinen päätös jäsenyydestä tehdään hirviseurueen kokouksessa. Jäse-

nen ottamiseen seurueeseen riittää yksinkertainen ääntenenemmistö. 

 

B. Jäsenen erottaminen seurueesta: 

1. Jos hän aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa ihmisille, koti-

eläimille tai toisen omaisuudelle. 

2. Rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi hyviä metsästystapoja. 
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3. Metsästää ilman tai vastoin metsästyksenjohtajan lupaa. 

4. Aiheuttaa haittaa seuralle tai seurueelle tai toimii sen etujen vastaisesti. 

5. Jättää jäsenmaksunsa tai jako-osuutensa maksamatta tai jonkin muun vel-

voitteen hoitamatta. 

Lopullisen päätöksen erottamisesta tekee hirviseurue. Erottamiseen vaadi-

taan 2/3 annetuista äänistä. 

 

C. Jäsenen rankaiseminen: 

1. Käyttäytyy metsästyksen aikana sopimattomasti muita henkilöitä kohtaan 

tai on alkoholin vaikutuksen alaisena.  

Rangaistus: Poistaminen seurueesta määräajaksi. 

2. Ampuu hirvieläimen, joka ei ole asetusten mukainen, tai ampuu hirvieläi-

men, joka on seurueen toimesta ampumakiellossa. 

Rangaistus: Sakko 50 €/eläin, tai poistaminen hirviseurueesta määräajaksi. 

3. Ei osallistu metsästykseen sovittuina päivinä (2 päivää voi olla poissa ja sai-

raustapauksissa esitettävä lääkärintodistus). Syksyn ensimmäisenä metsäs-

tyspäivänä on ehdottomasti oltava paikalla jahtipäällikön puhuttelun vuok-

si. 

Rangaistus: Ylimeneviltä päiviltä sakko 50 €/päivä (paloitteluvuoro tai kor-

vaavana päivinä tapahtuva metsästys korvaa metsästyspäivän). 

 

D. Metsästys: 

1. Metsästyksenjohtaja ja varajohtajat valitaan hirviseurueen kokouksessa. 

2. Metsästys suoritetaan sekä ajo- että koirametsästyksenä. 

3. Jokaiselle seurueen jäsenelle arvotaan juokseva numero. Numeron mu-

kaan määräytyy passipaikka, nylkyvuoro, siivousvuoro, ym.  

4. Koiraporukka ja sen johtaja valitaan hirviseurueen kokouksessa. 

5. Ensimmäinen passivuoro eri ryhmien välillä arvotaan seurueen kokoukses-

sa. Passilinjan täyttösuunta arvotaan aina ennen ajon alkua. 

6. Koiraporukka ja sen johtaja on metsästyksenjohtajan alaisuudessa ja sen 

on osallistuttava ajometsästykseen tilanteen niin vaatiessa. 
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7. Uusi metsästäjä toimii ajomiehenä niin kauan, kunnes puolet lupamäärään 

oikeuttavista hirvistä on kaadettu hänen metsälläoloaikana, tai kun hän on 

ajanut kuusi (6) ajopäivää. 

8. Passimiehen tulee heti passipaikalleen saavuttuaan selvittää itselleen vie-

reisten passimiesten sijainti, ampumasektorinsa ja ajomiesten lähestymis-

alue. Kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat on aina otettava huomioon. 

9. Kaataja jää aina kaatopaikalle ja suolistaa hirven. Hirven vetämiseen osal-

listuu passimiehet kaatajan molemmin puolin, niin monta, kuin tilanne 

vaatii. Tarvittaessa myös ajomiehet osallistuvat hirven vetämiseen. 

10. Haavoittunutta hirveä saa seurata ainoastaan ampuja n. 200 metriä. Am-

pujan on merkittävä ampumapaikka tarkasti maastoon, sekä paikka, jossa 

hirvi oli ampumahetkellä. Epäselvissä tapauksissa on aina otettava yhteyt-

tä metsästyksenjohtajaan tai varajohtajaan. 

11. Ammuttu hirvi on aina ensin ampujan toimesta pistettävä, ennen kuin voi 

ampua seuraavaa hirveä. 

12. Ampuja osallistuu aina kaatamansa hirven nylkemiseen. Ampujan lisäksi 

aikuiselle hirvelle määrätään kolme (3) ja vasalle kaksi (2) apulaista listan 

mukaan. 

13. Kaatajaksi katsotaan ensimmäisen kuolettavan laukauksen ampuja. Riita-

tapauksissa kaatajan päättää metsästyksenjohtaja. 

14. Metsästyksenjohtajan poissa ollessa vastuu siirtyy ensimmäiselle varajoh-

tajalle. Sitten toiselle, jne. 

15. Jokainen metsästäjä toimii hirvimetsällä omalla vastuullaan. 

 

E. Saaliinjako: 

1. Pää kielineen kuuluu ampujalle, paitsi silloin, kun ammuttu hirvi on sarvi-

piikkisäännösten vastainen. Tällöin pää kuuluu seurueelle. 

2. Sydän ja sisäelimet jaetaan nylkijöiden kesken. 

3. Lihat jaetaan mahdollisimman samankokoisiin kasoihin, (yhtä monta, kuin 

jako-osuutta) jotka arvotaan osuuksien kesken.  

4. Maanvuokraajille jaetaan kaatopaloina noin 3 kg hyvää lihaa riippumatta 

siitä, oliko kaadettu hirvi aikuinen vai vasa. Toisesta tai useammasta sama-

na syksynä samalle maalle kaatuneesta hirvestä kaatopalat arvotaan 

maanvuokraajien kesken, mutta kuudennesta (6) hirvestä annetaan jälleen 
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maanvuokraajalle. Samoin yhdennestätoista, (11) jne. Myös arpapaloja 

jaetaan maanvuokraajille sovitulla tavalla. 

5. Uudelle maanvuokraajalle, tai uuden alueen vuokranneelle maanvuokraa-

jalle annetaan arpapala heti ensimmäisenä vuotena (ei hirviseurueen jäse-

nelle). 

6. Hirviseurueeseen kuuluville maanvuokraajille ei anneta kaato- tai arpapa-

laa. 

7. Hirviseurue huolehtii peijaisiin tarvittavan hirvenlihan (vähintään yksi va-

sa). 

 

F. Kustannukset: 

1. Hirvenmetsästyksestä aiheutuneet kustannukset pidetään erossa metsäs-

tysseuran muusta taloudesta, paitsi maanvuokraajille järjestettävät peijai-

set, jotka järjestetään yhdessä metsästysseuran kanssa. 

2. Lupamaksut ym. hirvenmetsästyksestä aiheutuneet kulut jaetaan tasan ja-

ko-osuuksien kesken. Maksut on maksettava yhteisesti sovittuun määräai-

kaan mennessä. 

3. Hirviseurueen tilille jäänyt, tai muuten kertynyt raha käytetään seuraavana 

vuonna hirviseurueen hyväksi. 

 

G. Valitukset: 

1. Valitukset tulee suunnata metsästysseuran johtokunnalle, koska kysymyk-

sessä on metsästysseuran hirviseurue. 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Länsipuolen metsästysseuran hirviseurueen ko-

kouksessa 11.9.2016.  

 

 

Harri Runnakko   Aimo Koivumäki 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 


