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Runkauksen metsästysseura ry:n 
hirvenmetsästyssääntö

1§ YLEISTÄ

1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa 
lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä 
maanomistajien kanssa tehtyjä sopimuksia.

2. Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikannan 
vuosituottoon sekä muihin hirvikantaa ja metsästystä sääteleviin asioihin.

3. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on 
yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet ellei seuran säännöissä toisin määrätä.

4. Tämä metsästyssääntö vahvistetaan seuran vuosikokouksessa ja on vahvistamisen 
jälkeen voimassa toistaiseksi ja se saatetaan vuosittain kaikkien seurueen jäsenten 
tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä.

5. Hirvenmetsästysvieraista päätetään aina kesäkokouksessa. Metsästysvieraita ei 
oteta hirvijahtiin, mikäli kesäkokouksessa ei toisin määrätä.

2§ METSÄSTYSMAAT JA YHTEISTOIMINTA

1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa seuran johtokunta tai sen 
valtuuttamat seuran jäsenet.

2. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa karttaa, joka on myös seurueen 
jäsenten käytössä.

3. Seura kuuluu hirvenmetsästyksen yhteislupaan.

3§ KAATOLUVAT

1. Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta.
2. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat seuran puheenjohtaja, sihteeri tai 

hirvenmetsästyksen johtaja.

4§ OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN

1. Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki seuran jäsenet joiden 
osallistumisoikeutta ei ole seuran jäseneksi hyväksymisen yhteydessä rajoitettu.

2. Seuran hirviseurue muodostetaan erillisessä hirvikokouksessa joka pidetään elo-
syyskuussa. Tässä tapahtuu myös hirviseurueeseen liittyminen.

3. Ampujana metsästykseen osallistuvalla seurueen jäsenellä tulee olla suoritettuna 
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voimassa oleva hirven ammuntakoe. Kaikilla seurueen jäsenillä tulee olla 
maksettuna metsästyskortti ja seuran jäsenmaksu ennen metsästyksen 
aloittamista.

5§ METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄNJAKO

1. Seuran hirvenmetsästyksen johtajan valitsee seuran vuosikokous.
2. Hirvikokous valitsee tarvittavan määrän varajohtajia.
3. Seurueen kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa 

hirvenmetsästyksen johtajan tai seuran sihteerin toimesta. Metsästyskauden 
tapahtumat ja havainnot kirjataan tilastointia varten.

4. Saaliiksi saadut hirvet on aina merkattava seuran kämpällä olevaan taulukkoon 
kaatopäivänä. Taulukkoon on merkattava myös hirven jakajat tai muu selvitys mihin 
hirven lihat on käytetty. Hirvenmetsästyksen johtaja ja kaataja ovat vastuussa 
merkinnöistä.

6§ METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT

1. Metsästyskauden aloittaminen päätetään hirvikokouksessa elo-syyskuussa.
2.  Yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonloput (la-su) 

pois lukien joulunaika. Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää 
metsästyksen johtaja tai hänen estyessä johtajan nimeämä varajohtaja.

3. Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan ennen metsästyspäivän 
aloittamista. Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksen johtaja tasapuolisuutta 
noudattaen.

7§ OSALLISTUMISVELVOLLISUUS

1. Hirviseurueen jäsen on velvollinen osallistumaan metsästykseen yleisinä 
metsästyspäivinä ja lisäksi metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.

2. Metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin näissä säännöissä kuuluvat mm. 
saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja 
metsästysmajan puhtaanapito sekä peijaiset valmisteluineen 13§:n mukaisesti.

8§ AMPUMATAITO JA SAALIINKÄSITTELY

1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän 
ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin ampumisen jälkeen.

2. Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen 
jälkeen saaliin pistäminen.

3. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan saaliin käsittelyyn veto-, 
nylkemis- ja paloitteluvaiheessa mahdollisuuksiensa ja kuntonsa mukaisesti.
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9§ HAAVOITTAMISTILANNE

1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen ammutun laukauksen 
jälkeen.

2. Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle tulee ilmoittaa tilanteesta 
ennalta sovitulla tavalla metsästyksen johtajalle, merkitä tarkoin ja selvästi oma ja 
hirven paikka laukaisuhetkellä ja mikäli ei toisin ole määrätty, seurata haavoitetun 
hirven jälkiä, ne merkiten ja sotkematta enintään 150 metriä. Tilanteen 
jatkotoimenpiteistä päättää hirvenmetsästyksen johtaja. 

10§ KAATAJAMÄÄRITYS

1. Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin 
ampunut siihen ensimmäisenä tappavan laukauksen. Sellaiseksi katsotaan laukaus, 
joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta.

2. Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksen johtaja kuultuaan 
kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.

3. Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin, jotka jakavat kaatajalle 
kuuluvan saalisosuuden keskenään.

11§ SAALIIN JAKO

1. Kaadetun hirven nahka, pää mahdollisine sarvineen ja sisäelimet kuuluvat hirven 
kaatajalle.

2. Lihanjaon perusteet kuten hirvijohtajan, peijais- maanomistaja- ja seuran laskuun 
myytävien hirven lihaosuudet päätetään seuran kesäkokouksessa tai mahdollisesti 
hirvikokouksessa, mikäli kesäkokous näin päättää. Vierasmetsästäjillä ei ole 
oikeutta lihanjaolle.

3. Lihanjako toimitetaan lihanjakoon ilmoittautuneiden jäsenten keskuudessaan 
sopimalla tavalla. Lihanjako metsästyskaudella on suoritettava ja sovittava niin, että 
jokainen lihanjakoon ilmoittautunut jäsen saa lihaosuutensa kyseisenä 
hirvenmetsästyskautena. Metsästyskauden lihanjakoa ei voi jatkaa seuraavana 
vuotena perustettavan seurueen metsästettäväksi. Metsästysseura ei ole 
korvausvelvollinen saamatta jääneestä lihaosuudesta seurueen jäsenelle muilta 
osin kuin jäsenen maksaman lupamaksun verran.

12§ RIKKOMUSSEURAAMUKSET JA ERIMIELISYYSRATKAISUT

1. Metsästyksen johtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista 
metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaiselle. Hänen velvollisuutensa on 
huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista. Lisäksi 
metsästyksen johtaja on velvollinen tekemään asiaankuuluvat ilmoitukset 
yhteisluvan johtajalle.

2. Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai 
metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelee välittömästi 
metsästyksen johtaja.

3. Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava 
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metsästyksen johtajan tietoon, jonka puolestaan tulee toimia välimiehenä ja 
määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.

4. Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla 
perusteltuja ja kohtuullisia.

13§ PEIJAISET JA MAANOMISTAJIEN PALKITSEMINEN

1. Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran 
toimintamahdollisuuksista. Seurueen tulee järjestää vuosittain peijaiset kiitoksena 
maan vuokraajille ja seuran jäsenille perheenjäsenineen.

2. Peijaistapahtuman järjestää metsästysseura johon hirviseurueen jäsenet ovat 
velvollisia osallistumaan.

3. Peijaistapahtuman järjestämiseen ovat velvoitettuja osallistumaan 
mahdollisuuksiensa mukaan kaikki seurueen jäsenet. 

4. Maanomistajille jaetaan lihapala siten, että jokainen maanomistaja saa osuutensa 
vuorollaan kiertävän listan mukaisesti. Maanomistajille jaettavien lihapalojen määrä 
päätetään vuosittain lupamäärien perusteella kesä- tai hirvikokouksessa. Sen 
maanomistajan maalle jolle hirvi kaadetaan, saa maanomistaja maanomistajan 
palan kyseisenä vuotena mutta ei erikseen kiertävän listan mukaista palaa jos se 
sattuu sille vuodelle. Maanomistajan osuuteen eivät ole oikeutettuja seuran alueella 
hirven metsästykseen osallistuvat maanomistajat. 

14§ KUSTANNUKSET

1. Hirviseurueen kulut ja rahoitus ovat osa seuran varainkäyttöä ja kirjanpitoa.
2. Seura maksaa peijais- ja maanomistajahirvien kaatolupamaksut, samoin kuin kesä- 

tai hirvikokouksessa päätettyjen muiden seuralle tulevien hirvien kaatolupamaksut 
sekä oheiskulut kuten maanomistajapalojen toimittamisesta aiheutuneet 
matkakulut.

3. Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen lihaosuuksilla olevien 
jäsenten kesken.

4. Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoista kuten seurueelle 
tulevien hirvien kaatolupamaksut.

15§ YHTEISTOIMINTA

1. Seuran osallistumisesta seuraavan vuoden yhteislupaan päätetään vuosittain 
viimeistään seuran kesäkokouksessa.

16§ MUU METSÄSTYS

1. Mikäli seurueen yhteisessä jahdissa metsästetään hirveä tai karhua ja saadaan 
karhu saaliiksi, noudatetaan käytäntöä, jossa lihat tulevat seuran hyödyksi ja karhun 
talja, pää ja siitinluu kuuluvat kaatajalle. Karhun ampuja on henkilökohtaisesti 
vastuussa kaadon luvallisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta.
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17§ METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
1. Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään 

vahvistettuun metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.
2. Tämä metsästyssääntö on luettavissa netissä seuran kotisivuilla sekä kämpän 

ilmoitustaululla.

Tämä sääntö on käsitelty ja vahvistettu 3.3.2013 vuosikokouksessa.


