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HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2021 
 
JAHDIN ALOITTAMINEN JA JATKAMINEN 
 

Osallistujat ilmoittautuvat Seurantalolla Peurajahtiin 25.9.2021 klo 07.00 ja hirvijahtiin 23.10.2021 klo 

07.00. Jahtipäällikkö tarkastaa jahtiin osallistuvien metsästysoikeuden edellisen päivän iltana. Jahtipäivän 

aikana päätetään seuraavan jahdin ajankohdasta. Päätöksestä ilmoitetaan suullisesti, sekä kirjallisesti 

seurantalon ilmoitustaululla.  

 

Jahtipäällikkö voi halutessaan perustaa WhatsApp- ryhmän tiedottamisen tueksi. WhatsApp- ryhmään voi 

ilmoittautua jahdin aloitusaamuna ja WhatsApp- ryhmää ylläpitää jahtipäällikkö. WhatsApp- ryhmään 

ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti allekirjoitettuna ja se oikeuttaa jahtipäällikön lisäämään 

ilmoittautujan perustettavaan whatsup-ryhmään (gdpr- laki). 

 

Peuraa metsästetään riistanhoito kannallisesti yhteisjahtina, myönnettyjen lupien mukaisesti.  Peuraa 

voidaan metsästää myös vahtimalla, mikäli yhteisjahdeilla ei ole onnistuttu kaatamaan yhdistyksen 

käytössä olevia lupien mukaisia valkohäntäpeuroja. Metsästäjän on ilmoitettava jahtipäällikölle aika ja 

paikka, missä vahtimalla metsästys tapahtuu sekä ilmoitus kaadosta välittömästi sen tapahduttua. 

Jahtipäällikön päätöksellä hirvenmetsästys voidaan vaihtaa kesken jahtipäivän peuranmetsästykseksi. 

METSÄSTYSOIKEUS 
Metsästysoikeus on jäsenellä joka on suorittanut jäsenmaksunsa. Ampujina metsästykseen osallistuvilta 

vaaditaan myös riistanhoitomaksun suoritus ja voimassa oleva hirven metsästykseen oikeuttava 

ampumakoetodistus. Yhdistykseen kuulumattomien ulkopuolisten metsästäjien osallistumisesta jahtiin 

päättää johtokunta, anomus johtokunnalle on toimitettava hyvissä ajoin ennen jahtia, jotta anomus 

ehditään käsitellä. 

 

METSÄSTETTÄVÄ RIISTAMÄÄRÄ 
Hirviluvat ovat yhteisluvallisia Miehikkälän alueella. Lupapalaveri on vielä pitämättä ja kaatolupien määrä 

on vielä avoin. 

 

 



  LIITE 4   

Hyväksytty seuran kesäkokouksessa 25.7.2021 

KANNAHOITOSUUNITELMANMUKAINEN METSÄSTYS 
Jahtipäällikön suosituksen mukaan. 
 

METSÄSTYKSEN TOTEUTTAMINEN 
Metsästys toteutetaan jahtipäällikön johdolla apunaan varapäälliköt. Jokaisella metsästykseen osallistuvalla 

on oltava lakien ja asetusten mukainen varustus: Oranssi hattu tai päähine sekä oranssi tai oranssi 
takki tai liivi tai asuste. Metsästyksessä suositellaan käytettäväksi metsästysasetuksen 
määrittelemiä lyijyttömiä luoteja. 
 
Metsästys toteutetaan hirvenmetsästykseen sopivien koirien avulla joiden tulee olla rekisteröityjä sekä 

rokotettuja. Käytettävien koirien käyttövuoroista tasapuolisesti päättää jahtipäällikkö. Ajoneuvoilla 

liikkumiseen metsästyspaikkojen välillä suositellaan yhteiskyytejä, jotta liikennemäärät vähenisivät ja näin 

metsästyksen hallinta helpottuu, turvallisuus lisääntyy ja toimintamme on mahdollisimman ekologista. 

 

KAATO, TOIMENPITEET, VASTUUT JA OIKEUDET KAATOON 
Ampuja huolehtii kaatonsa toimenpiteet (lopettaminen, pistäminen, ilmoittaminen jahtipäällikölle mitä ja 

missä kaadettu, suolistaminen, sisäelinten talteenottaminen, ruhon saattaminen tien tai uran varteen ja 

kuljetuksen tilaaminen ja opastaminen)aina nylkykatokselle asti. Ampujalla on oikeus sääntöjen ja 

määräysten mukaisesta kaadostaan ottaa nahka, pää sarvineen ja sisäelimet (pl. maksa joka toimitetaan 

nylkypaikalle). Oikeuden käytöstään, ampujan on ilmoitettava välittömästi jahtipäällikölle. Ellei ampuja 

käytä oikeuttaan tai kaato on sääntöjen ja määräysten vastainen, jahtipäällikkö siirtää oikeuden 1. kaadon 

haukkuneen koiran omistajalle tai ohjaajalle 2. muille jahtipäivänä jahtiin osallistuneille koiran omistajille 

tai ohjaajille. Sääntöjen, ohjeiden ja määräysten vastaisesta kaadosta ampuja menettää oikeutensa 

kaatoon. Johtokunta käsittelee mahdolliset jälkiseuraamukset ja sitä seuraavat sanktiot. 

 

KAADON KÄSITTELY JA JAKO 
Kaadon käsittely jatkuu nylkykatoksella lihapäällikön johdolla. Käytössään hänellä on kaikki metsästykseen 

osallistuneet jäsenet. Tarvittaessa jahtipäällikkö käskee nylkyyn osallistuvat. 

Lihanjako tapahtuu jahtipäällikön ilmoittaman jakomäärän mukaisesti. Jaon johtaa lihapäällikkö. Jokaisesta 

kaadetusta hirvestä varataan ensimmäiseksi yksi (1) jako-osuus n.2 kg paistia vuorolistan mukaan 

maanvuokraajalle. Vuorolistaa ylläpitää jahtipäällikkö. Loput ruhosta jaetaan mahdollisimman 

tasapuolisesti kaikille jahtiin osallistuneille jäsenille. Lihaosuuden lunastuksen yhteydessä maksetaan 

seuraavasti: lupamaksu (120€ iso/ 50€ vasa) + kulut (350€ iso /80€ pieni) jaettuna jako-osuuksien 
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lukumäärällä. Lihaosuuskohtainen kulu pyöristetään aina lähimpään 5 jaettavaan kokonaislukuun. 

Esimerkiksi 35 € 29 sent = 35 €.Peuranlihan jaon yhteydessä kerätään metsästykseen osallistuneilta 
lupamaksu ja kulut johtokunnan päätöksen mukaisesti. Hirvieläinjahtiin liittyvä yhteydenpito muihin 
seuroihin tapahtuu puheenjohtajan ja jahtipäällikön toimesta. 


