
 

  

Mattila-Harjan hirvenmetsästys säännöt 
1§ 

Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan Mattila-Harjan kyläosaston jäsenet. 
Alaikäisen jäsenen osallistuminen edellyttää kuitenkin holhoojan suostumusta. 

Hirvenmetsästysseurue päättää kunakin metsästyskautena erikseen vieraiden osallistumisesta 
metsästykseen, vieraslupamaksuista ja muista ehdoista ja kertyneet varat tilitetään kyläosastolle. 

Edellisen vuoden hirvenmetsästysseurueen metsästyksenjohtaja kutsuu hirvenmetsästykseen 
osallistuvat koolle. Tähän hirvenmetsästysseurueen muodostamista koskevaan tilaisuuteen tulee 
jokaisen seurueeseen aikovan saapua henkilökohtaisesti tai hyväksyttävän esteen sattuessa 
asiamiehen välityksellä. Tähän tilaisuuteen tulee ottaa mukaan tarpeelliset asiakirjat. 

2§ 

Hirvenmetsästysseurue valitsee metsästyksenjohtajan vuodeksi kerrallaan, valittu 
metsästyksenjohtaja valitsee varajohtajat. Metsästyksenjohtajan tehtäviin kuuluu varsinaisen 
hirvenmetsästyksen johtamisen lisäksi myös hirvenmetsästykseen liittyvien tehtävien hoitaminen 
yhdessä pääseuran kanssa. 

Muista hirvenmetsästykseen kuuluvista asioista (esim. peijaiset, kaatajan selvittäminen, 
metsästyksen laiminlyöminen) päättää hirvenmetsästysseurue. Jos päätös ei ole yksimielinen, on 
enemmistön kanta seurueen päätös. Äänten mennessä tasan ratkaisee metsästyksenjohtajan ääni. 
Varajohtajat toimivat seurueesta muodostettavien ryhmien johtajina, mikäli metsästetään 
ryhminä. Metsästyksenjohtaja ja varajohtajat muodostavat tuomariston, joka käsittelee ja päättää 
metsästykseen kuuluvat ja siitä johtuvat asiat. Mikäli hirviseurueen jäsen ei tyydy tuomariston 
päätökseen, hänellä on oikeus valittaa siitä kirjallisesti kyläosaston johtokunnalle. Määräaika 
valituksen tekemiseen on seitsemän (7) päivää siitä päivästä, jona tuomariston ratkaisu julistettiin 
tai annettiin. 

3§ 

Hirvenmetsästysseurueen jäsenen tulee tutustua ennen metsästyksen alkamista hirvenmetsästystä 
koskeviin voimassa oleviin säännöksiin. Mikäli jäsen laiminlyö tämän velvollisuutensa taikka 
tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo hyviä metsästystapoja, tuomaristo voi rangaista häntä. 
Mikäli jäsen erotetaan niin hänellä ei ole tällöin oikeutta saada takaisin hirvenmetsästystä varten 
suorittamiaan maksuja. 

4§ 

Ampumaluvan omaava jäsen on velvollinen huolehtimaan aseensa kunnosta. Mikäli hänen 
aseessaan tai aseen käsittelyssään havaitaan sellaisia puutteita tai vikoja, jotka saattavat 
aiheuttaa vaaraa hänelle itselleen taikka muille, metsästyksenjohtajan on välittömästi 
keskeytettävä hänen metsästyksensä. Tämä keskeytys on voimassa niin kauan, kunnes puutteet ja 
viat on korjattu ja metsästyksenjohtaja asiasta toisin päättää. 

  



 

  

5§ 

Mikäli jäsen ampuu muun kuin ammuttavaksi määrätyn tai sovitun hirvieläimen taikka käyttäytyy 
muutoin annettujen ohjeiden ja määräysten vastaisesti, metsästyksenjohtaja voi hänen 
metsästyksensä keskeyttää. Haavoittunutta hirveä ei saa yksin lähteä seuraamaan. Korkeintaan 
100 m:n tarkistus sallitaan metsästyksenjohtajan ja naapuripassien tietäen. Metsästyksenjohtajalle 
kuuluu ratkaista jatkotoimenpiteet. Älä sotke jälkiä. 

6§ 

Metsästykseen osallistuessaan jäsenen tulee aina pitää mukanaan säännösten edellyttämät ja 
muutoin tarpeelliset varusteet ja asiakirjat (oranssi liivi tai takki ja päähine). Mikäli tässä suhteessa 
ilmenee puutteita, metsästyksenjohtajan tai varajohtajan on kiellettävä ja estettävä jäsenen 
osallistuminen metsästykseen siihen saakka, kunnes puutteet on korjattu. 

7§ 

Mikäli jäsen osallistuu metsästykseen alkoholin vaikutuksen alaisena taikka hän käyttäytyy 
muutoin sopimattomasti ja rikkoo metsästyslakia tai– asetusta on metsästyksenjohtajan estettävä 
hänen osallistumisensa metsästykseen. Metsästyksenjohtajan antamia käskyjä ja määräyksiä on 
jäsenen ehdottomasti noudatettava. 

8§ 

Varsinaisia metsästyspäiviä ovat lauantai ja sunnuntai tai hirviseurueen metsästyksenjohtajan 
hyväksymät muut päivät. Aloitus klo 08:00. Poissaoloksi lasketaan myös, jos jäsen poistuu jahdista 
ennen klo 12.00 ilman pätevää syytä hirviseurueen vielä jatkaessa metsästystä. Muista jäsenten 
aloitus- tai lopetusajoista on sovittava ennakkoon metsästyksenjohtajan kanssa. 

Jokaisen hirviseurueen jäsenen tulee osallistua metsästykseen, saaliin käsittelyyn ja siivoukseen. 
Mikäli jäsenellä on tärkeän syyn johdosta este, hänen on ilmoitettava siitä ennalta 
metsästyksenjohtajalle. 

Jäsenen on aina ilmoitettava kesken jahdin tapahtuvasta poistumisestaan metsästyksenjohtajalle. 

Poissaolopäiviksi hyväksytään ilmoitettu sairaus, tai muu metsästyksenjohtajan hyväksymä tapaus. 

Jäsenellä on käytettävissä 2 vapaapäivää/metsästyskausi. Tämän jälkeen pidetyt poissaolot 
vähentävät lihaosuutta poissaolopäiviltä. 

9§ 

Hirvenlihojen jakaminen jahdissa mukana olleiden kesken tapahtuu tasajaon periaatetta 
noudattaen. Ampujalla on oikeus saada saaliista sarvet, pää, kieli ja sisäelimet. Nahkojen 
myynnistä saadut rahat kuuluvat kyläosastolle. Kaadetusta hirvestä annetaan 
maanomistajaosuutena paistilihaa. Samalle maanomistajalle annetaan samana vuonna vain yksi 
maanomistajaosuus, riippumatta hänen alueelleen kaadetuista hirvistä. Seurueen jäsenen tulee 
pidättäytyä maanomistajaosuudesta. Seuran järjestämiin hirvipeijaisiin varataan riittävä määrä 
keitto- tai käristyslihaa. Teurastus/leikkuu tähteet ja luut jaetaan metsästykseen osallistuneille 
koirille. 



 

  

10§  

Hirviseurue muodostaa taloudellisesti itsenäisen yhtymän, joka vastaa hirvimetsästyksestä 
aiheutuvista kuluista ja kustannuksista. Jäsenen on suoritettava hänen osakseen tulevat maksut 
sovittuun määräaikaan mennessä. Hirviseurueen rahavarat on talletettava pankkiin ja käyttöoikeus 
on seurueen metsästyksenjohtajalla. 

11§ 

Hirvenmetsästykseen osallistuvan jäsenen tulee hyväksyä ja sitoutua noudattamaan hirviseurueen 
sääntöjä allekirjoituksellaan hirvenmetsästykseen ilmoittautuessa. Näiden sääntöjen tarkoituksena 
on taata hirvenmetsästyksen järjestäminen turvalliseksi sekä muutoinkin säännösten ja hyvien 
metsästystapojen edellyttämällä tavalla. 

12§  

Huomioitavaa hirvenmetsästyksen aikana: 

 Metsästyksenjohtaja on lain mukaan vastuussa sinunkin toimistasi. 
 Siirry passipaikalle ääneti ja lataa aseesi vasta passipaikalla. 
 Heti passipaikalle tultuasi selvitä itsellesi naapuripassien sijainti ja kielletyt ampumasuunnat,  

vähintään 90 astetta nenäsi näyttäessä naapuripassiin. Huomioi myös muut metsässä olijat, 
liikenne ja asutus. 

 Pysy ehdottomasti paikallasi, kunnes annetaan lupa poistua. 
 Ammu vain sellaista hirveä mistä on sovittu. 
 Ammu vasta kun olet varma kuolettavasta osumasta, jos vähänkin epäröit, jätä ampumatta. 
 Jos hirviä tulee useita näkyviin, pane tarkoin merkille mitä niistä olet ampunut, hirven 

sijainti ampumahetkellä ja käyttäytyminen laukauksen jälkeen. 
 Jokaista ammuttua laukausta on pidettävä osumana kunnes toisin todetaan, ilmoita 

seurueelle heti ampumatilanteen/tilanteiden jälkeen mitä on ammuttu. 
 Mikäli näet hirven kaatuvan ilmoita siitä heti metsästyksen johtajalle ja passikavereille. 

Varaudu siihen että kaatunut hirvi voi vielä nousta ylös. Vasta luvan saatuasi menet 
pistämään hirven. 

 Haavoitetun eläimen jälkeen metsästys kohdistetaan vain ja ainoastaan kyseiseen 
eläimeen. 

 Hirvikoirien käyttö aina johtajan luvalla. 
 Muista, että olet mukana vastuullisena jäsenenä jahdissa, jota käydään kovin panoksin. 

  



 

  

13§  

Velvoitteet , sanktiot ja maksut: 

2020 vuoden metsästykseen vieraslupamaksu 100€/hlö/päivä. Vieraita maksimissaan 2 hlö / 
jahtipäivä, vieras oikeutettu ampujan osuuteen ilman lihaosuutta. Kutsuja toimii vieraan 
vastuullisena isäntänä. 

Kökkäpäivien määrä: 1 päivä. 

Kökkäpäivän hinta jos ei osallistu: 40 €/päivä 

Ohi ammuttu laukaus: 10 € ensimmäiseltä ampujalta. 

Takapääosuma arvolihoille 50 € 

Väärän eläimen ampuminen/kaataminen: 50 € ja ampumatornin rakentaminen (materiaalit 
kyläosastolta) 

Ampuminen kielletyllä alueella: 0 €, ratkaistaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. 

Uusi jäsen, ensimmäinen vuosi vain jahtimaksu. Jatkosta kynnysraha/lahtiliiverimaksu 
300€/henkilö jonka voi maksaa 100€/vuosi kolmen seuraavan vuoden aikana. 

Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi, kun hirvenmetsästysseurueen varsinainen kokous on 
ne käynyt läpi ja hyväksynyt. 

Mattila-Harjan hirvenmetsästysseurueen hirvikokous  3.10.2020. 


