
LIEVESTUOREEN KALA - JA METSÄMIEHET RY 

METSÄSTYSSÄÄNNÖT 

PIENRIISTANMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 

1. Pienriistanmetsästyksessä noudatetaan yhdistyksen kesäkokouksessa määrättyjä saaliskiintiöitä, rauhoitusalueita 

sekä rauhoitusaikoja. 

2. Metsästykseen ovat oikeutettuja kaikki yhdistyksen metsämiesjaoston jäsenvelvoitteensa täyttäneet jäsenet. 

3. Metsämiesjaoston jäsenet ovat velvollisia antamaan saalis / toimintailmoituksen kuluneen metsästyskauden 

tammikuun ensimmäiseen (01.01) päivään mennessä.   

KAURIIN ja VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT 

1. OSALLISTUMISOIKEUS 

1.1 Kaikilla seuran metsämiesosaston jäsenillä on oikeus osallistua kauriin riistanhoitoon ja metsästykseen. 

1.2 Kauriinmetsästäjän on varmistettava ennen metsästyksen aloittamista yhdyshenkilöltä, että kauriin kaatolupia 

on vielä käytettävissä. 

2. METSÄSTYS 

Kesäkokous valitsee kauriinmetsästykseen yhdyshenkilön, joka: 

- johtaa jahtia 

- suunnittelee sen yhdessä osallistujien kanssa siten, että kauriskannan tulevaisuus turvataan ja metsästyslakia ja -

asetuksia noudatetaan. (jokainen metsästäjä vastaa kuitenkin itse henkilökohtaisesti toimintansa laillisuudesta) 

- tekee hallitukselle perustellun esityksen kauriskiintiöstä. 

- seuraa metsästyksen kulkua, ottaa vastaan puhelinilmoitukset metsästäjiltä ja antaa tarvittavat metsästysohjeet. 

- vastaa riistanhoidosta kauriin osalta yhdessä kaurista metsästävien jäsenten kanssa. 

- metsästyksen jälkeen kaatajat tekevät ilmoituksen riistakeskukselle oma riistan kautta. 

HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 

1. YLEISTÄ  

1.1 Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä 

metsästystapoja ja Yhdistyksen sääntöjä sekä naapuriyhdistysten / seurueiden kanssa tehtyjä sopimuksia. 

1.2 Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli yhdistyksen hirviseurueen jäsenillä on yhtäläiset 

oikeudet ja velvollisuudet. 

1.3 Yhdistyksen metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain yhdistyksen kesäkokouksessa ja se saatetaan 

kaikkien yhdistyksen metsästäjien tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä. 

1.4 Vieraiden hirvikoirien käyttö kielletään seuran alueella. Poikkeuksena hirvenhaukku kokeet. Metsästyksen 

aikana koirien käytöstä päättää metsästyksen johtaja. 

2. METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA 

2.1 Yhdistyksen metsästysmaiden vuokraamisesta vastaa metsämiesjaoston puheenjohtaja metsämiesjaoston 

toimihenkilöiden kanssa. 

2.2 Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on myös hirviseurueen käytössä. 

2.3 Yhdistys voi kuulua hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan. 

3. KAATOLUVAT 

3.1 Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa yhdistyksen hallitus. 

3.2 Kaatolupa-asioista yhdistyksen puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja 

mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa yhdistyksen nimenkirjoittajat yhdessä hirviseurueen 

metsästyksenjohtajan kanssa. 

4. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN 

4.1 Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki yhdistyksen metsämiesjaoston jäsenet, joilla on 

suoritettuna voimassa oleva lakisääteinen ampumakoe ja tai todistettu käynti valvotussa harjoituksessa. 

Aseettomana henkilönä voi osallistua hirven metsästykseen koiran ohjaajana. 

4.2 Yhdistyksen hirviseurue muodostetaan yhdistyksen kesäkokouksessa vuosittain. 

4.3 Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla yhdistyksen kesäkokouksen yhteydessä. Mikäli on 

estynyt tulemasta kesäkokoukseen voi seurueeseen liittyä ilmoittamalla siitä ennen kesäkokousta yhdistyksen 

hallitukselle tai edellisen kauden hirviseurueen metsästyksenjohtajalle. Yhdellä osuudella voi olla kaksi metsästäjää. 



4.4. Seurueeseen uutena jäsenenä osallistuvalla henkilöllä tulee olla käytössään itse hankittu VHF radiopuhelin, joka 

on yhteensopiva metsästyksenjohtajan VHF puhelimen kanssa.  

4.5 Seurueeseen uutena jäsenenä osallistuvan on suoritettava 100 euron suuruinen lahtivajamaksu. Maksu on 

kertaluontoinen eikä sitä peritä uudelleen vaikka jäsen pitäisikin välivuosia hirvijahdista.                                                           

4.6 Uutena jäsenenä osallistuvan henkilön metsästyksestä aseen kanssa päättää metsästyksen johtajat  

5. METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄNJAKO 

5.1 Yhdistyksen hirvenmetsästyksen johtajan ja tarvittavan määrän varajohtajia valitsee hirviseurue keskuudestaan 

heti hirviseurueen kesäkokouksessa tapahtuvan perustamisen jälkeen. 

5.2 Hirviseurueen kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan johdolla. 

Pöytäkirjat tulee toimittaa seuran hallitukselle. 

5.3 Metsästyksenjohtaja valvoo että metsästyskauden tapahtumista tehdään toimintakertomus yhdistyksen 

hallitukselle. 

6. METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT 

6.1 Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa kokouksessa ja ajankohta tiedotetaan 

kokouksesta poissa olleille seurueen jäsenille. 

6.2 Varsinaisia seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (la – su). Muina päivinä 

tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja seuruetta kuultuaan. 

6.3 Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Koirat täytyy olla rokotettu ennen 

metsästykseen ryhtymistä. Metsästyksen johtaja päättää koirien käytöstä metsästyksessä. 

7. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS 

7.1 Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen varsinaisina metsästyspäivinä päätetään 

vuosittaisessa perustavassa kokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen 

liittyviin oheistoimintoihin. 

7.2 Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, 

välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen. 

7.3 Metsästyspäivistä seurueen jäsenellä on seuraamuksettomia vapaapäiviä metsästyskauden aikana kaksi (2). 

Kyseiset vapaapäivät eivät kuitenkaan koske peijaisia valmisteluineen. Peijaisista poissa olosta laskutetaan 50 euroa. 

7.4. Seurueen jäsenen metsästyksestä poissaolopäiviltä, jäsen jää automaattisesti ilman hänelle kuuluvaa 

lihaosuutta, jos ei osallistu lihan paloitteluun. Vain sairaus on pätevä poissa olon syy. 

AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY 

8.1 Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi riittävä 

valmius saaliin käsittelyvaiheisiin. 

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

8.3 Saalista, sen arvoa tai hirvikoiraa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla 

armonlaukauksella /-silla, epähygienialla tai muulla tavalla. 

8.4 Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn. 

 

9. HAAVOITTAMISTILANNE 

9.1 Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen jälkeen. 

9.2 Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee: 

 ilmoittaa ennakolta sovittavalla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle 

 merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä 

 merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä 

 

9.3 Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne merkiten ja 

sotkematta, enintään 150 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava naapuripasseille. 

 

10. KAATAJAMÄÄRITYS 

10.1 Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi voidaan nimetä henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen 



tappavan osuman. Tappavaksi osumaksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa 

osumasta. 

10.2 Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja 

muita todistajia. 

10.3 Tulkintatilanteissa kaatajiksi voidaan nimetä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan 

saalisosuuden keskenään. 

11. SAALIIN JAKO 

11.1 Kaadetun hirven nahka ja pää mahdollisine sarvineen kuuluvat metsästysperinteiden mukaisesti 

hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen. 

11.2 Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paisti- ja/ tai keittotarpeet sille maanomistajalle, jonka 

omistamalle vuokramaalle hirvi kaatui. 

11.3 Lihanjako tapahtuu seurueen jäsenten kesken tasaosuuksin, jotka jakotilanteessa arvotaan. Metsästysvieraiden 

saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista. 

12. RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT 

12.1 Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslainsäädännön rikkomuksista 

viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista. 

12.2 Yhdistyksen sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden 

ja määräysten rikkomisen käsittelevät metsästyksenjohtajat yhdessä. 

12.3 Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava metsästyksenjohtajien tietoon, 

joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti. 

12.4 Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja, kohtuullisia sekä lakien ja 

asetusten mukaisia. Päätökset pääsääntöisesti tekee seuran hallitus. 

13. PEIJAISET TAI LIHANJAKO MAANOMISTAJILLE 

13.1 Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia yhdistyksen toimintamahdollisuuksista. 

Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan yhdistyksen / seurueen ja maanvuokraajien sekä muiden sidosryhmien 

välistä yhteistoimintaa. 

13.2 Peijaistapahtumien järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat mahdollisuuksiensa mukaan kaikki 

seurueen jäsenet metsästyksenjohtajan johdolla.  

13.3 Jatkossa 2017 alkaen hirviseurue ja hallitus päättävät pidetäänkö peijaiset, vai tehdäänkö lihanjako 

maanomistajille. 

14. KUSTANNUKSET 

14.1 Hirviseurueen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa yhdistyksen varainhoitoa ja kirjanpitoa. 

14.2 Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen jako -osuuksilla olevien jäsenten kesken. 

14.3 Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä: 

 lupamaksut 

 yhteishankinnat 

 peijaiskulut 

 muut kulut 

14.4 Mahdolliset seurueen tuotot vähennetään kulujen yhteismäärästä ennen kulujen jako -osuuksien laskemista. 

14.5 Yhdistyksen hallitus voi vuosikokouksen valtuuttamana tukea erillispäätöksin hirviseuruetta esimerkiksi 

peijaiskulujen kattamisessa osana maanvuokraajille ja muille paikkakuntalaisille suuntautuvaa suhdetoimintaansa. 

15. YHTEISTOIMINTA 

15.1 Yhdistyksen osallistumisesta yhteiseen kaatolupaan päättää yhdistyksen hallitus. 

15.2 Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteistoimintasopimus, jonka sisältö 

saatetaan seurueen jäsenten tietoon. 

16. METSÄSTYSVIERAAT 

16.1 Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus 

vuosikokouksen tahdon mukaisesti. 

16.2 Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee hirviseurue ja metsästyksenjohtaja. 



17. METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS 

17.1 Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan 

metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä. 

17.2 Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille kirjallisena ennen metsästyksen 

aloittamista kuittausta vastaan. 

METSÄSTYSSÄÄNNÖN VUOSITTAISET VAHVISTUSPÄIVÄT 

16.08.2001, 15.08.2002, 14.08.2003, 17.08.2004, 08.08.2005, 18.08.2006, 16.08.2007, 17.08.2008, 01.08.2009, 

14.08.2010, 14.08.2011, 04.08.2012, 04.08.2013, 03.08.2014, 03.08.2015, 13.08.2016, 06.08.2017, 04.08.2018, 

29.7.2019 

 


