
1          Hirvenpyyntisääntö 

Hirvenmetsästystä harjoitetaan kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että hirvikanta ei 

vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta eikä hirville aiheuteta tarpeettomasti kärsimystä. 

Hirvikannan tuotto pyritään turvaamaan aktiivisella riistanhoitotyöllä. Hirvenmetsästyksen on 

tarkoitus olla virkistävä syksyinen ulkoilutapahtuma siihen osallistuville. 

1.1        Jäsenyys 

Hirviseurueeseen voivat kuulua Huttukylän Erä ry:n varsinaiset jäsenet sekä seuran johtokunnan ja 

hirvijaoston hyväksymät muut henkilöt. Uusilta jäseniltä peritään kynnysraha, jonka johtokunta 

päätää (150 € ) ja jota ei palauteta. Uusi jäsen on henkilö, joka ei ole ollut Huttukylän Erän 

hirviseurueessa uuden jahtivajan aikana eikä ole osallistunut sen rakennustalkoisiin. 

1.2        Hirviseurueen jäseneltä vaaditaan 

•         ilmoittautuminen hirviseurueeseen viimeistään kesäkokouksessa  

•         hirvi- ja jäsenmaksun suorittaminen 

•         hirviseurueen ja johtokunnan määräämien velvoitteiden noudattaminen  

1.3        Lisäksi ampujalta vaaditaan 

•         voimassa oleva metsästyskortti 

•         asetuksen edellyttämä aseenkantolupa 

•         todistus hirviasetuksen mukaisen ampumakokeen suorituksesta 

 

Yllä lueteltujen papereiden on oltava kunnossa ja ne on esitettävä ennen metsästystä. 

 

Lisäksi suositellaan, että jokainen ampuja käy harjoittelemassa vähintään kerran isonhirven 

harjoitusammunnoissa. 

1.4        Järjestäytyminen 

Huttukylän Erän vuosikokouksessa nimetään hirvijaos ja kesäkokouksen jälkeen pidettävässä 

hirvikokouksessa päätetään muut hirvenmetsästykseen liittyvät asiat. 

1.4.1        Hirvikokous: 

•         hyväksyy hirviseurueluettelon ja päättää hirviporukoista 

•         jakaa hirvenkaatoluvat hirviporukoille 

•         päättää hirviporukoiden pyyntialueista ja -ajoista 

•         päättää peijaisten järjestämisestä ja muista hirvenpyyntiin liittyvistä asioista 

•         tiedottaa pyyntiluvan ehdoista ja metsästystä koskevista ohjeista  

•         määrittää talkootyöt 

1.4.2        Hirviporukan johtaja 

•         laatii luettelon hirviporukan metsästyksenjohtajista, varajohtajista ja metsästykseen osallistuvista. 



•         Toimittaa metsästyksenjohtajaluettelon riistanhoitoyhdistykselle tai yhteiluvalla haettaessa  

yhteisluvan haltijalle sekä  seuran puheenjohtajalle 

•         huolehtii, että jäsenet ovat maksaneet kaatolupamaksunsa ja että metsästysluvat ovat kunnossa 

•         tiedottaa metsästyksen etenemisestä yhteisluvan ja hirvikokouksen ohjeiden mukaisesti 

1.4.3        Seuran puheenjohtaja 

•         toimii hirvijaoksen ja -kokouksen puheenjohtajana 

•         edustaa Huttukylän Erä ry:tä seurojen yhteiskokouksissa 

•         allekirjoittaa lupapaperit 

1.4.4        Hirvijaos: 

•         päättää seuralle pyydettävien hirvien määrästä 

•         päättää siitä anotaanko luvat yksin vai yhteislupana 

1.5        Saaliinjako 

•         Saaliinjaossa yksi ruokakunta muodostaa yhden jako-osuuden 

•         Saaliin tasapuolisesta jakotavasta (esim. arvonta) hirviporukan jäsenet sopivat keskuudessaan. 

•         Huonosti ammuttu hirvi (suoliosuma tai raanakko) annetaan ampujan (tai hänen ruokakunnan) 

lihaporukalle ilman arvontaa, jos he eivät vielä ole saaneet omaa osuuttaan 

•         Maanomistajille (jotka eivät ole hirviseurueessa) jaetaan n. 5 kg hirvelihaa. Jako tapahtuu 

vuoroperiaatteella, lupamäärä ja tilan pinta-ala huomioiden.  

•         Hirven sarvet ja pää kuuluvat ampujalle. Jos ammuttu hirvi on vääränlainen, ampuja ei saa sarvia 

eikä päätä, vaan ne menevät Huttukylän Erälle. 

•         Hirven talja kuuluu Huttukylän Erälle 

•         Hirven ampuja on henkilö, joka ampuu ensimmäisen kuolettavan laukauksen hirveen. Epäselvässä 

tapauksessa metsästyksenjohtaja päättää ampujasta. 

1.6        Peijaiset 

•         Peijaisten kustannukset maksaa metsästysseura metsästykseen osallistujilta perittävillä maksuilla 

•         Peijaiset järjestää metsästysseura yhdessä hirviseurueiden kanssa. 

•         Peijaisten järjestämiseen osallistuvat kaikki hirviseurueiden jäsenet vuorollaan. 

1.7        Rangaistukset 

•         Jahtitilanteessa rangaistukset määrää metsästyksenjohtaja 

•         Hirviporukasta erottamisen päättävät porukan muut jäsenet suljetulla lippuäänestyksellä (2/3:n 

enemmistöllä). 

•         Erotetulle jäsenelle ei palauteta perittyjä lupamaksuja. 

1.      Hirviporukan jäsen erotetaan porukasta, jos 

•         hänen toimintansa on merkittävästi porukan etujen vastaista ja 2/3:aa hirviporukan muista jäsenistä 

sitä suljetussa lippuäänestyksessä vaatii. 

2.      Ampuja määrätään metsästyskieltoon neljäksi viikoksi, jos hän 



•         aiheuttaa ampuma-aseellaan suurta vaaraa tai vahinkoa. 

3.      Ampuja määrätään metsästyskieltoon yhdeksi viikoksi, jos hän 

•         haavoittaa tai ampuu ohi hirveä 

•         ampuu vääränlaisen hirven 

4.      Hirviporukan jäsenelle annetaan varoitus, jos hän 

•         poistuu aiheetta tai ilman lupaa jahdista 

•         ampuu aiheetta 

•         ei suorita sovittuja velvoitteita  

2          Hirvenpyyntiohje 

2.1        Yleiset ohjeet 

•         Metsästäjän sijaisena voi olla myös ei-jäsen satunnaisesti metsästyksenjohtajan hyväksymänä 

•         Metsästäjän on osallistuttava vähintään 50 %:sti jahtiin. Jos osallistumisia on vähemmän, hänen on 

maksettava seuralle 20€  / puuttuva päivä 

•         Jokainen metsästäjä on omalla vastuulla metsällä eikä Huttukylän Erä vastaa mahdollisista 

vahingoista. Jokaisella tulisi olla oma tapaturmavakuutus jahdissa. 

2.2        Ampujan Ohjeet 

•         Lataa ja tyhjennä ase passipaikalla yksinollessa ja piippu kohti taivasta. 

•         Pysy koko ajon ajan metsästyksenjohtajan määräämällä passipaikalla 

•         Selvitä itsellesi sallitut ja kielletyt ampumasuunnat sekä naapuripassien sijainti 

•         Valitse ampumasuunnat siten, ettet missään tilanteessa ammu 100 metriä lähemmäksi ketään 

ihmistä. Muista lähestyvät ajomiehet ja heidän turvallisuus. 

•         Jos vähänkin epäröit tai tuntuu epävarmalta, älä ammu. 

•         Jos hirvi haavoittuu, ilmoita siitä välittömästi huutamalla naapuripassille. 

•         Älä seuraa haavoittunutta hirveä yli 100 metriä pidemmälle, äläkä sotke jälkiä. Odota rauhassa, että 

hirvi panee makuulle (vähintään 1/2 tuntia). Metsästyksenjohtaja päättää jatkotoimista. 

•         Hirvenhaukulle saa mennä vain henkilö, joka on sopinut siitä metsästyksenjohtajan kanssa. 

 

 

 
 


