
 
NAMMAN ERÄMIEHET RY, HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ  
 
1. Hirvenkaatolupien jakoperusteet ja lupamaksuosuudet 

 
Osuudet päätetään vuosittain kesäkokouksessa lupien määrän mukaan 
● Seura enintään 20%  
● Maanomistajat enintään15%  
● Pyytäjät enintään 70%  
● Seura osallistuu omalla osuudellaan (35%) 

o Seura maksaa seuran ja maanomistajien osuuden lupamaksuista  
o Pyyntiin osallistumattomien korttihenkilöiden kaikki pyyntiin liittyvät maksut 

● Pyytäjät maksavat oman osuutensa luvista sekä pyyntiin liittyvistä kuluista 
● Ulkopaikkakuntalaiset maksavat itse ns. tossurahan 
● Pyynti tapahtuu ensisijaisesti viikonloppuisin  
● Viikkopyynnistä päätetään kesäkokouksessa, 2019 – 10pv 
● Myytävän lihan kilohinta ja pyytäjien lihaosuuden kilohinta päätetään kesäkokouksessa, 

2019 - 12€, molemmat. 
● Lihanjako ja kustannukset määräytyvät pyyntipäivien perusteella 
 

2. Pyyntipäivä ja kaadetun hirven nouto metsästä 
 
● Pyyntipäivä alkaa pääsääntöisesti metsästysseuran kämpältä. Pyyntipäivän 

metsästyksenjohtajan on ilmoitettava päivän alussa metsällä olijat hirvijohtajalle. 
● Hirvijohtajan erikseen hyväksyessä, pyyntipäivän voi aloittaa erikseen sovitusta 

paikasta. Pyyntipäivä päättyy metsästyksenjohtajan päätöksellä, sen jälkeen, kun kaikki 
pyyntipäivään liittyvät työt on tehty. Metsästyksen johtajan tulee ilmoittaa pyyntiin 
osallistuville pyyntipäivän päättymisestä. Pyyntiin osallistuvan on ilmoitettava 
metsästyksenjohtajalle, mikäli haluaa poistua kesken päivän pyynnistä. Metsästyksen 
johtajan harkinnan mukaan kesken pyyntipäivän poistuvalle annetaan puolikas tai 
kokonainen pyyntipäivä.  

● Kaadettu hirvi noudetaan maastosta pyyntipäivänä metsästyksessä mukana olevien 
toimesta. Tarpeen mukaan, haettavat hirvet voidaan metsästyksen johtajan päätöksellä 
hakea konevoimalla. Pyyntipäivään osallistuva voi hakea hirven omalla koneella. 
(traktori, mönkijä tai kelkka). Konemiehelle, joka ensisijaisesti pyritään saamaan seuran 
jäsenistä, annetaan koneen käytöstä ja polttoaineista korvaukseksi pyyntipäivä.  
Seura ei ole korvausvelvollinen hirven noudossa käytetyn koneen rikkoutumisesta. 
 

3. Talkootyöt 
 

● Yksi talkoopäivä on 8 tuntia. Yhdestä talkoopäivästä saa yhden pyyntipäivän. 
Talkoopäivien laskemisessa noudatetaan pyöristyssääntöä. Talkoopäivien 
enimmäismäärä päätetään talvikokouksessa. 2019 - 10pv.  

● Talkootyö merkitään heti talkootyön jälkeen metsästyskämpällä olevaan kansioon tai 
tehdyn talkootyön jälkeen, kun henkilö seuraavan kerran käy metsästyskämpällä. 
Lomakkeeseen merkitään talkootapahtuman tiedot (Päivämäärä, aloitus ja lopetus 
kellonajat, tunnit yhteensä ja mitä on tehty). 

● Kaikki talkootunnit tulee olla ilmoitettuna kansioon hirvenmetsästyksen toisen 
jakson ensimmäisenä viikonloppuna. Sen jälkeen tehtävät talkootunnit hyväksytään 
seuraavan vuoden hirvenmetsästykseen. 

● Myöhässä tulleita lomakkeita ei käsitellä.  
● Tehdyt talkootyöt tarkastavat ja hyväksyy seuran hallitus ja hirvijohtaja.  
● Syksyn hirvikokoukseen ja ampumakilpailuun osallistuva on oikeutettu yhteen 

pyyntipäivän. Pelkästään hirvikokoukseen osallistuja on oikeutettu talkootunteihin 
kokousajalta.  



● Peijaisten järjestelyihin osallistuvat ovat oikeutettuja (lihanleikkuu, perunateatteri, 
ruokailun järjestäminen jne.) yhteen pyyntipäivän. 
 

4. Koiran pyyntipäivä 
 
● Koiran seisontahaukkuun ammuttu hirvi oikeutta koiranomistajalle pyyntipäivän. 

Seisontahaukuksi hyväksytään tilanne, jossa koira haukkuu rauhallisesti liikkuvaa (ei 
pakenevaa) hirveä. Epäselvissä tapauksissa metsästyksen johtaja ratkaisee, oliko hirvi 
seisontahaukussa.  

 
5.  Lihanjako ja punnitus 

 
● Hirvijohtaja määrää kaadetulle hirvelle jakoporukan sen perusteella, mikä on arvio 

kunkin pyytäjien pyyntipäivien toteumasta metsästyksen päättyessä. Pyytäjien 
lihaosuus pyritään arvioimaan siten, ettei maksuja tai saatavia tulisi. Hirven ampuja on 
mukana ampumansa hirven jaossa, jos ei ole vielä saanut lihaosuutta. 

● Kaadettu hirvi pyritään punnitsemaan nylkemisen jälkeen ruhona. Punnituksen 
tavoitteena on helpottamaan hirvijohtajan lihanjaon suunnittelua. 

● Hirvijohtaja päättää jakoporukasta mahdollisimman pian hirven kaatumisen jälkeen. 
Jakoporukka punnitsee hirven ”raakapaloiteltuna” ennen jakamista ja merkitsee 
punnituksen tuloksen sekä jakajien lihaosuudet punnituslomakkeeseen. Tätä painoa 
käytetään lihanjakoa tehtäessä. Punnituslomakkeen tiedot ilmoitetaan hirvijohtajalle heti 
kun lihanjako on tehty. 

● Nylkemisen yhteydessä hirvestä poistetaan vertyneet osat riittävän laajasti. 
● Mikäli hirviseurueen jäsen on saanut enemmän lihaa, kuin hänen pyyntipäivät 

oikeuttavat, maksaa hän seuralle pyyntipäivien yli menevästä lihaosuudesta 
kesäkokouksessa päätetyn pyytäjien lihaosuuden kilohinnan. Mikäli hirviseurueen jäsen 
on saanut liian vähän lihaa, kuin hänen pyyntipäivät oikeuttavat, maksaa seura hänelle 
kesäkokouksessa päätetyn pyytäjien lihaosuuden kilohinnan.  

● Hirvijohtaja päättää, mikä kaadetuista hirvistä käytetään peijaishirvenä. Päättää 
kesäkokouksessa päätetyn jakosuhteen mukaisesti, mitkä kaadetuista hirvistä jaetaan 
maanomistajille ja mitkä hirvet myydään. 

● Kaikille maanvuokraajille jaetaan lihaosuus hehtaarimäärästä riippumatta. 
● Maanomistajien lihaosuuksin paloitteluun ja jakeluun maanomistajille ovat velvoitettuja 

osallistumaan kaikki hirvenmetsästykseen osallistujat. Maanomistajan lihat voidaan 
pakastaa seuran pakastimeen, mikäli maanomistaja noutaa lihat myöhemmin.  

 
6. Hirvenmetsästykseen osallistuvalta vaaditaan 

 
● Voimassa oleva metsästyskortti.  
● Seuran jäsenyys tai koejäsenyys ja että hän on maksanut seuran jäsenmaksun.  
● Voimassa oleva hirvikokeen suoritus (hirvikortti). Hän on luonteenominaisuuksiensa, 

metsästystaitonsa ja kokemuksensa puolesta hirvenmetsästykseen sovelias.  
● Omaa sellaiset aseenkäsittelytaidot, että hänet sen puolesta voidaan hyväksyä 

osallistumaan hirvenmetsästykseen.  
● Sellaisen henkilön, joka ei ole aiemmin osallistunut hirven metsästykseen on oltavana 

aseettomana harjoittelijana yksi vuosi. Hirvijohtaja voi harkintansa mukaan lyhentää 
tätä aikaa.  

● Henkilö, jota on rangaistu metsästysrikoksesta ei, voi osallistua seuran 
hirvenmetsästykseen kolmena rikkomusta seuraavana vuonna.  

● Hirvenmetsästykseen osallistujan on osallistuttava seuran sisäiseen hirvikokeeseen tai 
osallistuttava seuran järjestämiin ampumaharjoituksiin tai kilpailuihin.  

● Hirvenmetsästykseen osallistuva seuran jäsen tai koejäsen ei saa kuulua muihin 
hirviseurueisiin. 

 



7. Vierasmetsästäjät 
 
● Vieraista ja heidän osallistumisestaan metsästykseen päättää hirvijohtaja. Hirvijohtajan 

on keskusteltava ennen päätöstään hirvenmetsästykseen osallistuvien kanssa. Vieraat 
ovat mukana omalla vastuullaan ja ilman lihaosuutta.  

 
8. Hirven kaataja ja hänelle kuuluvat ruhon osat 
 

● Hirven ampujalle kuuluu pää, sarvet nahka ja sisäelimet.  
● Hirven ampuja on hirven kaataja. Jos hirveä on ampunut useampi henkilö, kaataja on 

ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut. Tappavalla laukauksella tarkoitetaan 
sellaista osumaa, joka vahingoittaa tärkeitä hengitys- ja verenkiertoelimiä ja aiheuttaa 
hirven kuoleman muutaman minuutin sisällä laukauksesta. Epäselvässä tapauksessa 
metsästyksen johtaja ratkaisee, kuka on kaataja.  

● Ampumahetkellä hirven asento ampujaan nähden on oltava sellainen, että tappavan 
laukauksen suorittaminen on mahdollista.  

● Nahkojen viejälle pyyntipäivä. Metsästyksenjohtaja päättää milloin riittävästi nahkoja 
ostajalle vietäväksi. 

 
9. Metsästysseuran hirvenmetsästykseen osallistuvan jäsenen velvollisuudet 

 
● Noudattaa seuran metsästyksestä tekemiä päätöksiä. 
● Toimittava hirvijohtajan ja metsästyksen johtajan antamien ohjeiden ja määräyksien 

mukaisesti. 
● Noudatettava metsästyslain ja -asetusten, maastoliikennelain ja -asetuksen säädöksiä 

sekä noudatettava hyviä metsästystapoja.  
● Osallistuessaan metsästykseen on oltava pukeutunut ylävartaloltaan oranssiin asuun ja 

päähineeseen.  
● Hirvenmetsästyksen osallistuvalla tulee olla kartta (paperinen tai sähköinen) seuran 

pyyntialueesta tai riittävä tuntemus seuran metsästysalueesta. Kompassi tai gps, 
ensiapuvälineitä ja seuran merkki näkyvällä paikalla.  

● Osallistua seuraaviin tehtäviin: 
- kolmiolaskentaan 
- mahdollisten hirvieläinten vahinkojen ehkäisemiseen 
- kaadettujen eläinten maastosta noutamiseen 
- teurastukseen ja jälkikäsittelyyn 
- peijaisten ja illanvieton järjestelyihin sekä kaikkiin niihin tehtäviin, joita hirvenpyynti 
seuralle aiheuttaa.  

● Huolehtia vuosittain ampumataitonsa ylläpitämisestä.  
● Välttää kilpailuluontoista metsästystä seurueen muiden jäsenten kanssa.  
● Edistää yhteishengen luomista seurassa ja erityisesti hirven metsästykseen 

osallistuvien jäsenten keskuudessa asettamalla seuran kunnia ja etu henkilökohtaisen 
edun ja kunnian edelle.  

 
10. Hirvenmetsästykseen osallistuvan seuran jäsenen ja koejäsenen rankaiseminen 

 
Seuran jäsentä tai koejäsentä voidaan rankaista mikäli: 
● Aiheuttaa aseella vaaraa tai vahinkoa  
● Ryhtyy hirvenmetsästykseen ilman metsästyksenjohtajan lupaa  
● Rikkoo hyviä metsästystapoja tai aiheuttaa seuran toiminnalle haittaa ja on siten 

metsästykseen ilmeisesti sopimaton  
● Saapuu metsästykseen juopuneena tai krapulassa  
● Käyttää metsästyksen aikana alkoholijuomia tai muita päihteitä  
● Poistuu aiheetta passipaikalta  
● Poikkeaa hirveä ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen tai ikään nähden 



● Jättää noudattamatta metsästyksen johtajan antamia määräyksiä  
 
11. Rangaistukset  

 
● Varoitus  
● Määräaikainen toiminta pelkästään ”nylkymiehenä” 
● Lihaosuuden menettäminen osaksi tai kokonaan  
● Sarvisäännön voimassa ollessa, ampuu säännöistä poikkeavan hirven, niin menettää 

sarvet seuralle 
● Erottaminen seurasta joko kokonaan tai määräajaksi  
● Rangaistuspäätös on tehtävä heti, kun asiaan liittyvät seikat on selvitetty 
● Seurueesta erotettu ei ole oikeutettu saamaan takaisin suorittamiaan maksuja  
● Rangaistuksesta päättää hirvijohtaja yhdessä varajohtajien kanssa  

 
12. Lisäksi huomioitava  
 

● Eri tehtävien jako tasapuolisesti hirvenmetsästykseen osallistuvien seuran jäsenten ja 
koejäsenten kesken, ottaen huomioon henkilöiden kyky ja mahdollisuus eri tehtäviin.  

● Sovittava hirvenmetsästykseen osallistuvien seuran jäsenten ja koejäsenten kesken 
niistä tarvikkeista ja välineistä, joita kullakin on mukana pyynnissä käyttökuntoisina, 
esim. radiopuhelimet.  

● TURVALLISUUDEN, INHIMILLISYYDEN, TASAPUOLISUUDEN JA 
MAALAISJÄRJEN pitäminen etusijalla oli sitten kysymys seuran, hirvijohtajan tai 
metsästyksen johtajan päätöksistä tai henkilökohtaisesta tilanneratkaisusta.  

 
Rovaniemellä 18.8.2019 


