
 

 

Hirvenmetsästyksen säännöt 

Mönnin Erä ry    14.10.2017 

 

1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa 

olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä 

sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. 

2. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen  

jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. 

3. Seuran hirvenmetsästyssäännöt käsitellään ja vahvistetaan hirviseurueen 

kokouksessa. 

Osallistumisoikeus ja seurueen muodostaminen 

1. Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran 

jäsenet, joilla on voimassa oleva metsästyskortti, hirvenammuntakokeen 

suorituskortti ja seuran jäsenyys. 

2. Metsästysseuran hirviseurue muodostetaan kesäkokouksessa 

ilmoittautumisten perusteella. 

Metsästyksen johto ja muu tehtäväjako 

1. Seuran hirvenmetsästyksen johtajan ja hänen varajohtajat valitsee 

hirviseurueen kokous. 

2. Metsästysajoista päättää metsästyksenjohtaja. 

3. Metsästys aloitetaan seuran lahtivajalta. 



Metsästäjän velvollisuudet 

1. Pitää mukana tarvittavat lupapaperit ja käyttää asetusten mukaista 

vaatetusta. 

2. Tulee olla selvillä naapuripassien sijainnista ja turvallisista 

ampumasuunnista. 

3. Ilmoittaa jahdista poistumisestaan johtajalle tai varajohtajille. 

4. Metsästykseen ei saa osallistua päihdyttävien tai huumaavien aineiden 

vaikutuksen alaisena. 

5. Noudatetaan hyviä metsästystapoja ja huomioidaan muut luonnossa 

liikkujat. 

Osallistumisvelvollisuus 

1. Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen 

päätetään hirviseurueen vuosittaisessa hirvikokouksessa. Seurueen jäsenet 

ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin 

oheistoimintoihin. 

2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan 

mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan 

ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset 

valmisteluineen. 

Ampumataito, saaliinkäsittely 

1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia 

riittävän ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyyn. 

2. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan saaliin 

kuljetukseen ja käsittelyyn. 

 

 



Lihanjako-osuudet ja kustannukset 

1. Lihaosuudet jaetaan jäsenten kesken tasaosuuksin, jotka jakotilanteessa 

arvotaan. Kustannukset jaetaan tasan seurueen jako-osuuksilla. 

Metsästysvieraat 

Hirviseurue voi ottaa jahtiin mukaan metsästysvieraita. Päätöksen 

metsästysvieraista voi tehdä hirviseurue. Vierailta perittävistä maksuista 

päättää seuran yleinen kokous. 

Koiranomistajan vastuu 

Koiranomistaja/-haltija vastaa koirastaan ja sen tekemisistä 

hirvenmetsästyksen yhteydessä. Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava 

viipymättä metsästyksen johtajalle. 

Rikkomusseuraamukset 

1. Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai 

metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelee 

metsästyksenjohtaja ja vähintään kaksi varajohtajaa yhdessä. 

Rikkomuksesta annetaan seuran jäsenelle huomautus, viikon 

metsästyskielto tai vuoden loppuun kestävä metsästyskielto. 

Huomautus annetaan erittäin lievistä rikkomuksista, viikon metsästyskielto 

tahattomasta rikkomuksesta ja vuodenloppuun kestävä metsästyskielto 

tahallisesta, välinpitämättömästä tai turvallisuutta vaarantavasta 

rikkomuksesta. 

EI SAALISOSUUTTA RANGAISTUKSEN OLLESSA VOIMASSA 

 

 

 

 


