
Maakesken Metsästäjät ry. / Hirvijaosto 

 

Maakesken Metsästäjät ry.n Hirvijaosto on perustettu seuran vuosikokouksessa 

3.2.2008. 

Hirvijaosto toimii omana tulosvastuullisena Maakesken Metsästäjät ry.n alajaostona. 

Maakesken Hirvimiesten varat ja kiinteä omaisuus siirtyy Hirvijaoston omistukseen. 

Hirvijaoston tilit käsitellään seuran vuosikokouksen yhteydessä. 

Hirvijaoston koolle kutsujana toimii vuosittain valittava Jahtipäällikkö, joka toimii 

hirvenmetsästyksen johtajana. 

Hirvijaoston sihteerinä toimii seuran sihteeri. 

Rahastonhoitajana toimii seuran rahastonhoitaja. 

Tilintarkastuksen suorittaa seuran vuosikokouksessa valitsemat seuran 

toiminnantarkastajat. 

Hirvijaostolla on omat pankkitilit: 

- Helmi Säästöpankki Padasjoki FI76 4212 1020 0333 08 

Maakesken Metsästäjät ry. / Hirvijaoston omistamat koneet ja laitteet: 

- Lihamylly KT LM-22 / A 

- Lihamylly pieni 

- Vannesaha lihan käsittelyä varten 

- Digitaali vaaka 0-60kg 

- Digitaalivaaka 0-350kg 

- Kylmäkone laitteet 

- Sähkötalja 

- Ketjutalja 2000 kg 

- 5 kpl PE-HD 500 leikkuualusta 

Hirvijaoston lihankäsittely paikka sekä kylmätilat Hirviliiteri, jossa on myös yllä mainitut 

koneet ja laitteet, sijaitsee Häkällä, Oskari Räsäsen omistamissa tiloissa. 

Samassa yhteydessä, Oskari Räsäsen omistamassa kiinteistössä, on myös Hirvijaoston 

saunarakennus ns. Hirvisaluuna kokoontumistiloineen. 

Hirvijaoston käyttämistä, Häkällä sijaitsevista tiloista, suoritetaan erikseen kiinteistön 

omistajan kanssa sovittu vuotuinen korvaus / vuokra. 

 



 

Maakesken Metsästäjät ry. / Hirvijaosto 

Hirvenmetsästyssääntö 
 

 

 

 

1  YLEISTÄ 

1 Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa 

lainsäädäntöä, hyviä metsästys tapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä 

naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. 

2 Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan hirvikannan vuosituottoon, 

hirvitutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin. 

3 Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuus periaatetta eli jaoston jäsenillä on 

yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä. 

4 Seuran hirvenmetsästyssääntö on saatettava kaikkien jaoston jäsenten tietoon 

ennen metsästykseen ryhtymistä. 

2   METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA 

1. Seuran vuokraamat metsästysmaat ovat hirvijaoston metsästyskäytössä niiltä osin, 

kuin vuokrasopimuksissa hirvenmetsästys sallitaan. 

2. Metsästysmaista pidettävää tilastoa hoitaa seuran sihteeri. 

3. Jaosto kuuluu lähialueiden seurojen ja seurueiden kanssa hirvenmetsästyksen ns. 

yhteisluvan piiriin. 

4. Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen 

yhteistoimintasopimus, jonka sisältö saatetaan jaoston jäsenten tietoon. 

3   KAATOLUVAT 

1. Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran puheenjohtaja sekä hirvijaoston 

jahtipäälliköt. 

2. Kaatolupa-asioista lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja 

yhteislupakumppaneiden kanssa neuvottelee seuran puheenjohtaja sekä 

jahtipäälliköt. 

 



 

4   OSALLISTUMISOIKEUS 

1. Hirvieläinten metsästykseen voi osallistua ns. vierailijana seuran jäsen, joka on 

suorittanut vaadittavat ampumakokeet. Metsästysseuran jäsenyys ei suoraan 

oikeuta hirvijaostoon liittymistä. Jaoston lihaosuuksien määrä on rajoitettu 

25kpl, joita voidaan jakaa. 

2. Uutena jäsenenä jaostoon liittyminen tapahtuu anomalla halukkuudesta osallistua 

hirvijaoston toimintaan ilmoittamalla siitä metsästyksenjohtajalle ennen jaoston 

järjestäytymiskokousta. Jaoston jäsenyyden päättää hirvijaoston jäsenet. 

3. Jaostoon liittyjältä peritään erillinen jaoston vuosittain sopima liittymismaksu. 

Liittymismaksu peritään samalta jäseneltä vain ensimmäiseltä liittymiskaudelta. 

4. Vuotuinen jahtiin osallistuminen / pois jäänti ilmoitetaan järjestäytymiskokouksessa. 

5. Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna voimassa 

oleva ampumakoe sekä jaoston kokouksessa erikseen sovittu ampumaharjoitus 

määrä omalla hirviradalla.  

6. Ampujana metsästykseen osallistuvan on oltava vähintään 18 vuoden ikäinen 

(nuoremmat vain holhoojan mukana).  

7. Ampujalla on oltava voimassa oleva METSÄSTYSKORTTI sekä kantolupa 

käyttämälleen aseelle. 

5   METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO  

1. Hirvenmetsästyksen johtajan valitsee hirvijaosto, ennen jahtikauden alkua 

järjestettävässä jaoksen kokouksessa. 

2. Samalla valittu johtaja nimeää tarvittavan määrän varajohtajia ( väh. 2 kpl ) 

3. Hirvijaoston tarvitsemat muut toimihenkilöt jaosto valitsee keskuudestaan. 

4. Tilastoja hoitaa sihteeri, ellei tehtävään erikseen ketään muuta valita. 

5. Jaoston kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa 

metsästyksenjohtajan johdolla. 

6   METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT 

1. Metsästyskauden aloittamisesta päätetään jaoston järjestäytymiskokouksessa. 

2. Ns. yleisiä metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (la - su), pois 

lukien aiemmin sovitut vapaat viikonloput. Muina päivinä tapahtuvasta 

metsästyksestä päättää jahtipäälliköt.  

3. Koirien käytöstä hirvijahdissa sovitaan hirvijahdin yhteydessä. 

 



 

 

 

 

7   OSALLISTUMISVELVOLLISUUS 

1. Hirvijaoston jäsenet ovat velvolliset osallistumaan metsästykseen ns. yleisinä 

metsästyspäivinä. Osuutensa puolittaneet huolehtivat siitä, että vähintään 

toinen osapuoli on jahtipäivänä paikalla. Jaoston jäsenet ovat velvolliset 

osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin. 

2. Metsästykseen liittyviä oheistoimintoja ovat mm. saaliinkäsittely, välinehuolto, 

saaliinkäsittelypaikan ja ympäristön puhtaanapito, passipaikkahuolto sekä peijaiset 

valmisteluineen. 

3. Jahdista poissaoloista johtuvista seuraamuksista päätetään jaoston 

järjestäytymispalaverissa vuosittain. 

4. Hirvijaosto hoitaa Taruksen ampumaradalla olevat seuran talkoovuorot ja jaoston 

jäsenet ovat velvolliset kukin vuorollaan osallistumaan näihin talkoisiin. 

8   AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY 

1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän 

ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin. 

2. Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen 

jälkeen saliin pistäminen. 

3. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla 

armonlaukauksella / - silla, epähygienialla tai muulla tavalla. 

4. Jokainen jaoston jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn. 

9   HAAVOITTAMISTILANNE 

1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen siihen ammutun 

laukauksen jälkeen. 

2. Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö - tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee 

- Ilmoittaa puhelimella tai muutoin sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle 

- merkittävä tarkoin ja selvästi oma paikka laukaushetkellä 

- merkittävä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä 

- mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata 
haavoittuneen hirven jälkiä, niitä sotkematta, enintään 150 m. 

3. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava naapuripassiin. 



 

 

10   KAATAJAMÄÄRITYS 

1. Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin 

ampunut siihen tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti 

tappaa eläimen kahdessa tunnissa. 

2. Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohto, kuultuaan kaikkia 

tapahtuman osapuolia ja muita todistajia. 

11   SAALIINJAKO 

1. Kaadetun hirven nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat 

metsästysperinteiden mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, 

joiden osuudesta sovitaan etukäteen. 

2. Lihanjako tapahtuu jaoston jäsenten kesken tasaosuuksin siten, että täydellä 

osuudella oleva jäsen saa täyden lihaosuuden ja puoliosuudella oleva siitä puolet. 

3. Paloitellut lihat jaetaan punnituksen jälkeen mahdollisimman saman arvoisiksi osiksi, 

jotka lajitellaan summittain kunkin jäsenen lihalaatikkoon. 

4. Erikseen sovitusta hirvestä / hirvistä varataan maanomistajille jaettavat sovitun 

suuruiset paistit, joiden jakamisesta vastaa jahtipäällikkö. 

12   RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT 

1. Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista 

metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaiselle. Hänen velvollisuutensa on 

huolehtia myös muista säädösten edellyttämisistä ilmoitusvelvollisuuksista. 

2. Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai 

metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät välittömästi 

metsästyksenjohtajat yhdessä. 

3. Jäsenten kesken syntyvät erimielisyydet on saatettava metsästyksenjohtajien 

tietoon, joiden tulee toimia välimiehenä ratkaisun löytymiseksi. 

4. Rikkomuksista jaoston jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja 

kohtuullisia. 

13   PEIJAISET 

1. Peijaiset järjestetään joka toinen vuosi hyvänä tapana kiittää maanomistajia 

metsästysmaiden vuokraamisesta. 

2. Peijaisiin kutsutaan kaikki maanomistajat, naapuriseurojen/ seurueiden jahtipäälliköt, 

entiset hirvimiehet sekä vaikutusvaltaiset kyläläiset. 



3. Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat 

mahdollisuuksien mukaan kaikki jaoston jäsenet. 

 

14.   KUSTANNUKSET 

1. Hirvijaoston kuluja varten kerätään järjestäytymiskokouksessa vuosittain sovittava 

euromääräinen osuusmaksu.  

2. Hirvijaoston kuluista ja kulujen rahoituksesta pidetään erillistä kirjanpitoa, joka 

liitetään erillisenä liitteenä seuran kirjanpidon yhteyteen. 

3. Peijaiskustannuksista vastaa hirvijaosto. 

4. Metsästysseura voi tukea erillispäätöksin hirvijaostoa esim. peijaiskulujen 

kattamisessa osana maanomistajille ja muille paikkakuntalaisille suuntautuvaa 

suhdetoimintaa. 

5. Hirvijaoston kulut koostuvat pääosin seuraavista menoeristä: 

- lupamaksut 

- yhteishankinnat 

- peijaiskulut 

- hirviliiterin sekä hirvisaluunan hoitokulut 

16   METSÄSTYSVIERAAT 

1. Hirvijaosto voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamiseen 

tekee hirvijaosto ennen jahdin aloittamista. 

2. Metsästyksenjohtaja perehdyttää vieraan hirvijaoston sääntöihin ennen jahdin 

aloittamista. 

3. Vierailta perittävästä maksusta päättää hirvijaosto. Mahdollisesti perittävä 

vierasmaksu on osa hirvijaoston varainhankintaa, eikä kuulu metsästysseuran 

tuloihin. 

JOKAINEN HIRVIJAOSTON JÄSEN ON VELVOLLINEN PEREHTYMÄÄN NÄIHIN 

HIRVEN METSÄSTYSSÄÄNTÖIHIN JA NOUDATTAMAAN NIITÄ 

Tämä Maakesken Metsästäjät ry. / Hirvijaoston hirvenmetsästyssääntö on 

vahvistettu Hirvijaoston kokouksessa. 

  __12__päivä______heinä____kuuta    2008   

          Ahti Laaksonen                                                      Sauli Pakkanen 

________________________________           __________________________________ 

   seuran puh.johtaja                                                            jahtipäällikkö 



 

 

 

 

 

 


