
 

 

SUODENNIEMEN METSÄSTYSSEURA RY SÄÄNNÖT 

Suodenniemi        

      26.08.2018 
 

 

 

 

 

A. HIRVENMETSÄSTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

1. OSALLISTUMISOIKEUS 

 

Hirven aseelliseen metsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki seuran jäsenet. 

 Osallistujan tulee kuitenkin olla 16 -vuotta täyttänyt, jolloin hänellä tulee olla täysi-ikäinen 

 valvoja, muutoin 18 vuotta. Uuden jahtiin aikovan henkilön tulee jättää kirjallinen 

ilmoittautuminen kevään hirvikokoukselle ja hänen osallistumisestaan tulee päättää tässä 

kokouksessa. Hänen tulee ennen jahdin alkamista suorittaa kokouksen hänelle määräämä 

liittymismaksu ja täyttää kokouksen hänelle määräämä ampumavelvoite. Lihaosuudella hirvi- 

ja peurajahtiin voi osallistua vain seuran jäsen.  

 

2. JAHDIN JÄRJESTELYT 

 2.1. Yleistä 

 Metsästys tapahtuu kahteen seurueeseen jakautuneena (eteläpää ja pohjoispää); kumpikin 

 pääosin omilla alueillaan. 

 

 2.2. Metsästyksen johtajat 

Metsästysseuralla on yksi hallinnollinen metsästyksenjohtaja, joka valitaan vuosittain kevään 

hirvikokouksessa johtokunnan jäsenten tai varajäsenten keskuudesta. Hän vastaa 

yhteydenpidosta naapuriseuroihin, viranomaisiin, yms. Lisäksi hän edustaa seuraa yhteislupa-

alueen kokouksissa, johtaa ja opastaa seuruiden metsästyksenjohtajia. Kummallakin 

seurueella on metsästyksenjohtajien ryhmä, jonka kokoonpanon syksyn hirvikokous 

vahvistaa. Ryhmään kuuluu viisi henkilöä, joista yksi on koiranohjaajien edustaja. Ryhmä 

valitsee keskuudestaan pääjahtipäällikön ja jakaa keskenään metsästyksen johtajien ja 

mahdollisten ryhmänjohtajien tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla.  

Metsästyksenjohtajien ryhmän sisäiset erimielisyydet ratkaistaan johtokunnassa.  

  

 2.3. Metsästystapa 

Metsästystavasta päättää seurueen metsästyksenjohtajien ryhmä oman harkintansa mukaan.  

 

 2.4. Jahtipäivät 

 Jahti toteutetaan pääasiallisesti viikonloppujahtina. Henkilö voi kuitenkin jäädä metsältä pois 

 työesteen tai muun syyn (esim. perhejuhlat) takia. 

 Seurue voi itsenäisesti päättää omasta mahdollisesta poissaolo rangaistuksestaan. 



 

 

2.5. Viikkojahdit 

 Viikolla voi seurue mennä jahtiin, mikäli se itsenäisesti niin päättää.  

 

 2.6. Metsästys yksin 

Yksin tapahtuva hirven metsästys on mahdollista vain erityistapauksessa seurueen 

metsästyksenjohtajaryhmän antamalla luvalla. 

 

 2.7. Rikkomukset 

Mikäli seurueen jäsen rikkoo seurueen sääntöjä, metsästyksen johtajan määräyksiä tai toimii 

vastoin hyviä metsästystapoja, on seurueen johtajaryhmällä oikeus antaa henkilölle 

huomautus tai  vakavammassa tapauksessa kieltää henkilöltä osallistuminen metsästykseen 

määräajaksi. Ennen päätöstä tulee seurueen johtajaryhmän kuulla rikkeen tehnyttä ja muuta 

seuruetta sekä  keskustella toisen seurueen johtajaryhmän kanssa. Seurueen johtajan tehtyä 

rikkeen tai määrättyään sakkorangaistuksen tai määräaikaisen  erottamisen, käsittelee asian 

johtokunta. Ennen passiin siirtymistä sovitaan yhdessä, millaisia hirviä ammutaan. Mikäli joku 

tahallisesti poikkeaa sovitusta, siitä seuraa vaihtoehtoisesti 100€ sakko. Mikäli väärä hirvi on 

uros, ampuja ei saa sarvia itselleen vaan ne ovat seuran omaisuutta. 

 2.8. Lihaosuus 

Lihanjaosta seurueen sisällä päättää seurue keskuudessaan. Jokaisella jahtiin osallistuvalla on 

oikeus yhtä suureen osuuteen. Jäsenet voivat myös omasta aloitteestaan muodostaa yhteisiä 

lihaosuuksia. 

 2.9. Yhteisjahdit 

 Seuran tulee järjestää yhteisjahteja naapuriseurojen kanssa. 

 Metsästys voidaan järjestää myös ns. yhteisjahtina seurueiden johtajien sopimuksella. 

 Metsästyksen suunnittelee tällöin sen seurueen johtajaryhmä, jonka alueella jahti tapahtuu. 

Yhteisjahtien ajankohdat ja oheistoiminnan suunnittelee hallinnollinen metsästyksenjohtaja 

yhteistyössä johtokunnan ja metsästyksenjohtajaryhmien kanssa. 

 2.10. Kaatajan oikeudet 

 Kaatajaksi katsotaan se ampuja, joka ensimmäiseksi ampui laukauksen, joka voidaan katsoa 

 tappavaksi. Kaataja on oikeutettu saamaan kaatamastaan eläimestä pään (sarvet ml.), taljan 

 ja sisäelimet. 

 2.11. Vieraat 

Jahtivieraiden osallistumisesta päättää seurueen johtajaryhmä yhdessä seuran johtokunnan 

kanssa. Mikäli vieras kaataa hirven, on hänellä tähän samat kaatajan oikeudet kuin itse 

seurueen jäsenelläkin. 

 

 

 

 



 

 

3. LUPIEN JAKO 

 Lupien jako suoritetaan siten, että seuran nimiin kaadettavat hirvet otetaan luvasta päältä ja 

 jäljelle jääneet jaetaan seurueille lihaosuuksien suhteessa isot ja vasat erikseen 

  ½ hirven tarkkuudella. 

4. HIRVIKOKOUKSET 

 Hirvi- ja peurajahtiin liittyen pidetään vuosittain kaksi ns. hirvikokousta, ensimmäinen tammi-

 maaliskuussa ja toinen elokuussa. Kokouksissa käsitellään syksyn jahtiin liittyvät asiat. 

5. TULOKKAAN PEREHDYTTÄMINEN 

 Ensikertalaiselle jahtiin osallistuvalle tulee seurueen johtajaryhmän määrätä kokenut ja 

 ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva perehdyttäjä. Tämän tulee opastaa ja neuvoa tulokasta 

 metsästykseen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

6. SUHDETOIMINTA 

 7.1. Sille maanomistajalle, jonka maalle hirvi kaadetaan, toimitetaan seurueen toimesta ns. 

 kaatopala. Mikäli hirvi kaatuu toistuvasti saman omistajan maalle syksyn aikana, toimitetaan 

 kaatopala naapurille. Mikäli hirvi kaatuu seurueen jäsenen tai kaupungin tai yhteisön tai 

 yhtiön omistamalle maalle, kaatopala toimitetaan naapurille. Johtajien on pidettävä kirjaa 

 toimitetuista kaatopaloista ja toimitettava se jahdin päätyttyä johtokunnalle. 

7.2. Kaatopala aikuisesta hirvestä on 3kg jauhelihaa ja 2kg paistia. Kaatopala vasasta on 2kg 

 jauhelihaa ja 2kg paistia. Kaatopaloiksi vietävät paistit ja jauhelihat otetaan seuralle 

varatuista hirvistä etukäteen ja pakastetaan koko jahtikautta varten. Seuralle varattujen 

hirvien käytöstä ja myynnistä päättää johtokunta. 

 7.3. Pyritään järjestämään hirvijuhlat joka kolmas vuosi, joihin kutsutaan maanomistajat ja 

 seuran jäsenet puolisoineen. Näiden lisäksi hirvijuhliin kutsutaan edustajia eri sidosryhmistä. 

7.4. Suhteet lehdistöön ja muihin tiedotusvälineisiin hoitaa hallinnollinen 

metsästyksenjohtaja yhteistyössä seurueiden johtajaryhmien ja seuran  puheenjohtajan 

kanssa. 

7. MUUTA 

 Muissa asiaan liittyvissä kysymyksissä noudatetaan hirvikokouksen päätöksiä ja jahdin 

 yhteydessä seurueen johtajaryhmän ohjeita ja määräyksiä. 

 



 

 

B. PEURANMETSÄSTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

8. OSALLISTUMISOIKEUS 

Peuran aseelliseen metsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki seuran jäsenet.

  Osallistujan tulee kuitenkin olla 16 vuotta täyttänyt, jolloin hänellä tulee olla täysi-

 ikäinen  valvoja, muutoin 18 vuotta. Uuden jahtiin aikovan henkilön tulee jättää 

osallistumisesta ilmoitus henkilökohtaisesti tai valtakirjalla kevään hirvikokouksessa. Hänen 

tulee ennen jahdin alkamista suorittaa kokouksen hänelle määräämä liittymismaksu ja 

täyttää kokouksen hänelle määräämä ampumavelvoite.  

 8.1 Lihaosuudella hirvi- ja peurajahtiin voi osallistua vain seuran jäsen. Seuran ulkopuolisen 

osallistumisesta peurajahtiin päättää peurajahtipäällikkö yhdessä johtokunnan kanssa. 

  

9. JAHDIN JÄRJESTELYT 

 9.1. Yleistä 

 Metsästys tapahtuu joko seuruemetsästyksenä tai väijyntämetsästyksenä. Metsästys voi 

 tapahtua myös hirvenmetsästyksen yhteydessä. 

 

 9.2. Metsästyksen johtaminen 

Peuran metsästystä johtaa hallinnollinen metsästyksenjohtaja. Yhteisjahdeissa johtajina 

voivat toimia kaikki ne henkilöt, jotka ovat nimettyjä metsästyksenjohtajiksi. 

 

 9.3. Väijyntämetsästys 

 Väijymällä metsästävän tulee varmistua paikkansa turvallisuudesta. Väijyntäpaikan 

 perustamisesta tulee antaa tieto peuranmetsästyksen johtajalle. 

 9.4. Lihaosuus ja lupien jako 

Lupien jako tapahtuu siten, että myönnetyistä luvista otetaan päältä seuran nimiin otettavat 

luvat. Loput luvat jaetaan kokouksen hyväksymässä suhteessa peuraryhmille. Osa luvista 

voidaan jakaa myöhemmin kokouksen hyväksymällä tavalla.  

 Lupien mahdollisesta vapautumisesta päätetään syksyn hirvi-/peurakokouksessa. 

 

 9.5. Ensikertalainen peuramies 

 Ensimmäistä vuottaan peuranmetsästykseen osallistuvalle henkilölle tulee määrätä valvojaksi 

 kokeneempi metsästäjä. 

 

 9.6. Ilmoittamisvelvollisuus 

 Peuranmetsästykseen osallistuvan on pidettävä peuranmetsästyksenjohtaja jatkuvasti 

tietoisena metsästyksen edistymisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista, esim. 

haavoittamistapauksista.  

 

 



 

 

 

10. PÄÄTÖKSENTEKO PEURANMETSÄSTYKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA 

 Peuranmetsästykseen liittyvistä asioista päätetään hirvikokousten yhteydessä. Ampuma- ym 

 velvoitteet koskevat samalla tavoin hirvi- kuin peuranmetsästäjiä. 

 

11. MUUTA 

Peuranmetsästykseen liittyvissä asioissa noudatetaan muutoin hirvenmetsästyksen sääntöjä 

 soveltuvin osin. Tarkempia ohjeita ja määräyksiä jahdin aikana antaa peuran 

metsästyksenjohtaja.  Kaadetusta peurasta ampuja vie maanomistajalle joko lihaa tai 

lihajalosteita yms. ja vastaa itse siitä, että maanomistaja on huomioitu peuran kaadon 

yhteydessä. 

 

Nämä hirven ja peuran metsästystä koskevat säännöt on seuran kokouksessa 

hyväksytty 26.8.2018 ja ne astuvat heti voimaan. 

 

Vakuudeksi JARI YLINEN  ARI OJALA 

 

 


