
Keikyän Ms. Eräveikot ry:n 
HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 

(mallisäännöt metsästyslain 8 §:n alueella) 

  

  

METSÄSTYSALUE 

Seuran metsästysalueiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat 
seuran jäsenet. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa vuokrasopimusluetteloa ja 
kartastoa, joka on hirviseurueen käytössä.  

 

YHTEISLUPA JA YHTEISTOIMINTA  

Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvenmetsästyksen yhteislupaan. 
Hallitus päättää kokouksessaan, osallistuuko se yhteislupaan. Seuran puheenjohtaja/ 
sihteeri/metsästyksenjohtaja toimii seuran edustajana yhteislupaneuvotteluissa ja 
yhteislupasopimuksessa. Yhteislupasopimuksen sisältö saatetaan metsästysseuran jäsenten 
tietoon. 

 

PYYNTILUPIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 

Alue- ja pyyntilupahakemusten tekemisestä ja niihin liittyvistä mahdollisista lisäselvityksistä, 
metsästyksenjohtajailmoituksesta, metsästyksen tuloksen ilmoittamisesta, maksujen 
hoitamisesta sekä muista tarpeellisista metsästykseen liittyvistä asiakirjoista vastaavat seuran 
puheenjohtaja, sihteeri, metsästyksenjohtaja ja maarekisterin ylläpitäjä. 

 

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

Seuran hirvenmetsästykseen voivat osallistua kaikki ne seuran jäsenet, joilla ampumakoe on 
voimassa tai vanhenemassa hakemusvuonna ja jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa tulevana 
syksynä seuran hirven metsästykseen.  

Jahtiin ilmoittautuminen hirvikokouksessa, jossa paperit kunnossa. 

Koejäsenen osallistumisoikeudesta päättää hallitus.  

  

SEURUEIDEN MUODOSTAMINEN  

Seura metsästää yhtenä metsästävänä hirviseurueena: Mikäli seurueita muodostetaan 
useampi, niin jaetaan luvat suorassa suhteessa kuhunkin porukan osallistuvien osuuksien 



mukaan. Erotus metsästetään yhteisjahtina.  Metsästyksenjohtajat sopivat keskenään alueiden 
käytöstä (esim. vuorovuodet). Aluejako koskee vain hirvenmetsästystä ja hirvikoiran 
kouluttamista. Tarvittaessa voidaan päättää toisenlaisestakin seuruejaosta. Uudesta 
seuruejaosta päätetään edellisen vuoden seuran kesäkokouksessa. 

 

METSÄSTYKSENJOHTAJAT 

Seura valitsee hirvikokouksessaan metsästyksenjohtajan ja kullekin porukalle oman johtajan. 
Lisäksi valitaan kullekin porukalle tarpeellinen määrä varajohtajia. Metsästyksenjohtajan 
poissa ollessa hän nimeää sille päivälle varajohtajista johtajan. Jos porukoilla on 
yhteisjahteja, seuran hirvenmetsästyksen johtaja toimii metsästyksen johtajana ja hänen 
poissa ollessaan hänen nimeämänsä varajohtaja. Kunkin erikseen metsästävän porukan 
metsästyksenjohtaja antaa ennen metsästyksen alkua suullisesti ja kirjallisesti 
turvallisuusohjeet ennen metsästyksen alkua kaikille metsästykseen osallistuville. 
Metsästyksenjohtajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan (vähintään kolmen vuoden 
välein) riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin hirvikoulutus 

 

OSALLISTUMISMAKSUT 

Seuran hirvikokouksessa päätetään osallistumismaksusta ja maksun suorittamisesta. Lisäksi 
kuluja metsästäjälle syntyy myös paikanninohjelmistosta ja laitteista.  

Hirviseurueen kulut muodostuvat lupamaksuista. Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan 
tasan seurueen jako-osuuksilla olevien jäsenten kesken.  

 

HIRVIKOKOUS JA METSÄSTYSJÄRJESTELYISTÄ TIEDOTTAMINEN 

Seuran hallituksen kokouksessa päätetään seuran hirvikokouksen pitämisestä. 
Hirvikokouksessa sovitaan tarkemmin metsästysjärjestelyistä tulevana metsästyskautena. 
Puhetta johtaa kokoukselle valittu puheenjohtaja ja kokoukseen voivat osallistua kaikki 
hirviseurueeseen ilmoittautuneet ja osallistumismaksun maksaneet henkilöt. 
Metsästysjärjestelyistä päätökset tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan hirvikokoukseen 
osallistuvien näkemyksiä. Seura tiedottaa metsästysjärjestelyistä seuran kotisivuilla. 

 

OSALLISTUMISVELVOLLISUUS 

Hirviseurueen jäsenen tulee osallistua hirven metsästykseen lauantaina ja sunnuntaina. Poissa 
voi olla metsästyksenjohtajalta pyydetyllä luvalla erityisistä syistä. Viikonlopun 
metsästyspäivän voi korvata arkipäivinä (ma-pe) suoritetuilla hirvenmetsästyspäivillä. 
Viikolla (ma-pe) metsästämisestä päättää metsästyksenjohtaja kuultuaan hirviporukan 
näkemyksiä asiasta. Osuuksia on kokonainen (1) ja puolikas (0.5) Osuuden koko määrittää 



äänimäärän lihanjaosta päätettäessä. Hirvikokouksessa seura voi päättää 
osallistumisvelvollisuudesta toisinkin.  

Käytettävät paikannuslaitteet ovat Ultracom ja Tracker. Hirvijahtia varten kootaan ryhmä, 
johon jokainen päivän metsästykseen osallistuva liittyy ja jokainen metsästysvuorossa oleva 
koira näkyy.  

Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin 
oheistoimintoihin; saaliin noutoon ja käsittelyyn, välinehuoltoon, saaliin käsittelypaikan ja 
metsästysmajan puhtaana pitoon ja hoitoon sekä peijaisten valmisteluihin ja 
jälkiselvittelyihin. 

 

METSÄSTETTÄVÄT ELÄIMET 

Hirveä metsästettäessä voi ampua myös karhun tai villisian ja lopettaa haavoittuneena tavatun 
muun riistaeläimen. Näiden metsästämisestä metsästyksenjohtaja antaa erilliset määräykset. 
Metsästäjän on huolehdittava siitä, että hänellä on säännösten mukainen oikeus metsästää 
näitä eläimiä (alueen metsästysoikeus, laillinen ase ja patruunat, karhun ampumakoe, 
karhukiintiötä jäljellä jne). 

 

MÄÄRÄYKSET AMPUJILLE 

 metsästys aloitetaan jokaisena metsästyspäivänä käskynjaolla, jota ennen metsästystä 
ei saa aloittaa (koskee myös koiranohjaajia) 

o käskynjaossa sovitaan passipaikat ja pääsääntöisesti arvotaan ne. 
 jokaisella metsästäjällä on velvollisuus pitää huolta siitä, että ase ja patruunat ovat 

säädösten mukaisia, ase on kohdistettu ja ampumataitoa on pidetty yllä 
harjoittelemalla. (seuran suoritus) 

 väriltään säädösten mukaisten vaatteiden on oltava päällä koko ajan 
hirvenmetsästyksessä 

 metsästäjä vastaa itse siitä, että metsästyskortti, aseenkantolupa ja ampumakoetodistus 
ovat voimassa ja mukana metsästettäessä 

 metsästyksessä ei saa olla alkoholin vaikutuksen alaisena  
 ase kuljetetaan ajoneuvoissa lataamattomana suojuksessa ja maastossa hihnassa olalla 
 ase ei saa koskaan osoittaa ihmistä kohti (esim. aseen ottaminen peräkontista, hirven 

ruhon vetäminen ase selässä, nuotiolle tulo) 
 
 

MÄÄRÄYKSET PASSIMIEHILLE 

 passipaikalle tultuasi varmista missä läheiset passimiehet ovat ja ota yhteys heihin 
esimerkiksi kädellä vinkkaamalla ja varmista, että myös kaverisi tietää sinun sijaintisi 

 kaverin suunnassa kiellettyä sektoria on vähintään 90 astetta (45 astetta molemmin 
puolin), merkitse kielletty sektori maastoon ja mieleesi 



 passiin asettumisen jälkeen älä liiku passipaikalta tai vaihda paikkaa 
 jos joudut lähtemään passipaikalta kesken metsästystapahtuman, ilmoita siitä aina 

metsästyksenjohtajalle ja viereisille passimiehille 
 laita patruuna piippuun vasta passipaikalla (hirvitornissa) ja ota pois piipusta heti kun 

metsästystapahtuma on ohi ja viimeistään ennen passipaikalta (tornista) lähtemistä 
 kun olet ampumassa hirveä tai muuta metsästyksen johtajan sallimaa riistaa  

- varmista, ettei eläin ole kielletyllä ampumasektorilla 

- varmista, ettei taustalla ole muita ihmisiä tai omaisuutta 

- ajometsästyksessä on oltava riittävästi etäisyyttä ajoketjuun 

- koirametsästyksessä on varmistettava koiran ja koiranohjaajan sijainti Eräveikkojen 
hirvenmetsästysryhmästä paikanninohjelmasta. 

- epävarmassa tilanteessa jätä aina ampumatta 

- ammu riittävän läheltä paikallaan olevaan tai hitaasti kävelevään eläimeen 

- pyri ampumaan eläimeen vain yksi hyvin tähdätty laukaus 

 laukauksen jälkeen tilanne muuttuu nopeasti; havainnoi tarkasti, miten eläin 
käyttäytyy 

 jos huomaat, ettet ole ampunut kuolettavaa laukausta, pysy rauhallisena ja katso 
voitko ampua turvallisesti toista kertaa 

 kun ampumatilanne on ohi, varmista ase välittömästi 
 passissa pysytään metsästyksenjohtajan antamien määräysten mukaisesti 

 

MÄÄRÄYKSET KOIRANOHJAAJALLE 

 koiranohjaajan on tiedettävä, missä passimiehet ovat passissa Eräveikkojen 
hirvenmetsästysryhmästä paikanninohjelmasta. 
 

 haukulle menemisestä ja ampumisesta on sovittava metsästyksenjohtajan kanssa 
 haukulle menee vain yksi ampuja 
 koiranohjaajan on ilmoitettava, milloin hän on saapumassa metsästyslohkolta 

passimiesten luokse 
 hirven ampumisessa on noudatettava samoja määräyksiä, joita passimiehille on 

annettu hirven ampumisesta 
 Koiria käytetään noudattaen tasapuolisuutta 
 Mikäli omia koiria ei ole käytössä voidaan käyttää lainakoiria 

  

HAAVOITTAMISTILANNE 

Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen 
jälkeen. Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee ilmoittaa 
ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle, joka ilmoittaa asiasta muille 
metsästyksenjohtajille, mikäli eläintä ei tavoiteta 1 tunnin kuluessa. Ampujan tulee merkitä 



tarkoin ja selvästi oma paikkansa ja hirven sijainti laukaisuhetkellä. Mikäli 
metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä 
niiden vieressä enintään 100 metriä.  Ammutun hirven jäljille lähtemisestä on aina 
ilmoitettava naapuripasseille. Jäljet voi merkitä esim. paperinpaloilla ja tärkeää on, ettei niitä 
sotketa. Maastoon merkitään myös kohta, johon jäljittäminen päättyi.  

 

KAATAJAMÄÄRITYS 

 
Hirven tai muun metsästyksen johtajan salliman riistaeläimen kaatajaksi nimetään henkilö, 
joka on todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Kaatajiksi 
voidaan nimetä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden 
keskenään metsästyksenjohtajan päättämällä tavalla. Jos on epäselvää, kuka kaatoi eläimen, 
kaatajan nimeämisestä päättää metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia 
ja muita todistajia. 

 

SAALIINKÄSITTELY 

Jokainen seurueen jäsen on velvollinen hankkimaan riittävän valmiuden ja osaamisen saaliin 
käsittelyyn. Kaikki seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan saaliin käsittelyyn. 
Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla 
armonlaukauksella, huonolla hygienialla tai muulla tavalla. 

  

SAALIIN JAKO 

Kaadetun eläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat 
metsästysperinteiden mukaisesti eläimen kaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden 
osalta tehdään päätös seuran kesäkokouksessa etukäteen.  Kaadetusta hirvestä toimitetaan 
kunnolliset paisti- ja/tai keittotarpeet niille maanomistajalle, joille 
metsästysvuokrasopimuksessa on sovittu näin tehtävän. Lihanjako tapahtuu seurueen 
osallistumismaksun maksaneiden kesken tasaosuuksin. Metsästysvieraiden saalisosuuksista 
päätetään seuran kesäkokouksessa. 

  

PEIJAISET 

Peijaisten järjestelyistä (viiden vuoden välein) sovitaan seuran kesäkokouksessa. 

 

 

  



HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖJEN TUNTEMUS JA NOUDATTAMINEN 
  
 

Jokainen hirven metsästykseen osallistuva on velvollinen perehtymään näihin sääntöihin, 
jotka pidetään nähtävinä seuran metsästysmajalla sekä kotisivuilla. Jokainen hirviseurueen 
jäsen on velvollinen noudattamaan niitä kaikilta osin paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa 
metsästyksenjohtaja joutuu erityisistä syistä antamaan toisenlaisia ohjeita metsästyksen 
käytännön järjestelyihin. 

  

  

  

Nämä hirvenmetsästyssäännöt on vahvistettu Keikyän Eräveikot ry:n kesäkokouksessa 
4.8.2022 ja tulevat voimaan toistaiseksi voimassaolevina 1.9.2022 alkaen. 

 


