SALLAN ERÄ- JA KALAMIEHET RY:N HIRVISÄÄNTÖ
(Hyväksytty 19.2.2017)

1. Hirviasioista päättäminen
1.1. Kevätkokous päättää seuran hirvenpyyntilupien hakemisesta. Hirvijaosto hakee ja valmistelee
hirvenmetsästykseen tarvittavat luvat ja laatii kevätkokoukselle esityksen hirvenpyyntilupien
hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä valtionmaan lohkoista. Hirvenpyyntilupien hakemisessa
noudatetaan riistakeskuksen antamia ohjeita.
1.2. Hirvijaosto laatii esityksen kesäkokoukselle seuralle myönnettyjen hirvilupien käytöstä ja
hirvenmetsästykseen liittyvistä käytännön asioista. Kesäkokouksessa muodostetaan
metsästysseurueet niistä seuran jäsenistä, joilla on tarvittavat asiapaperit kunnossa ja voimassa.
Kesäkokous päättää hirvenmetsästykseen liittyvät käytännön asiat. Kesäkokouksessa voidaan
tehdä perustellusta syystä hirvenmetsästykseen liittyviä yksittäisiä ja kertaluonteisia päätöksiä
mikäli tästä säännöstä ei löydy käsiteltävään asiaan tai tapaukseen soveltuvaa ratkaisua tai
sääntöä.
1.3. Seuran johtokunta päättää hirviyhteislupaan liittymisestä tai siitä eroamisesta sekä
vaihtomaasopimuksista tai niiden purkamisesta.
1.4. Perustellusta syystä seuran yleisen- tai hirvikokouksen yksimielisellä ja harkitulla päätöksellä
hirvisäännön asettamia määräyksiä ja velvoitteita voidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti muuttaa,
poistaa, lisätä tai tarkentaa. Kertaluonteinen päätös on pyyntikausikohtainen.
2. Metsästäjät
2.1. Jokainen SEKM:n jäsen on oikeutettu osallistumaan seuran hirvenpyyntilupien hakemiseen ja
jakamiseen sekä hirvenmetsästykseen, kun hän täyttää seuraavat ehdot:
2.1.1. Jäsen on suorittanut riistanhoitomaksun.
2.1.2. Jäsen on suorittanut seuran jäsenmaksun.
2.1.3. Jäsen on suorittanut seuran talvikokouksen hirvenmetsästäjille asettaman
riistanhoitovelvoitteen edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tai jäsen, joka
metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa
metsästyskelpoisen tilan tai palstan kaikilla metsästysoikeuksilla edellisen kalenterivuoden
loppuun mennessä ja maajäsen on saanut sopimuksessa muuna vastikkeena ko. kohdan
velvoitteesta vapauttavan etuuden. (maaomistajajäsenet).
2.1.4. Jäsen on suorittanut ammuntakokeen ja ilmoittanut ampumakokeen suorituspäivämäärän
tammikuun 25. kuluessa hirvijohtajalle.
2.1.5. Sellainen seuran jäsen, joka ei ole ollut hakemassa hirvenpyyntilupia, ei voi olla myöskään
jakamassa niitä.
2.1.6. Seurueet ilmoittautuvat vuosittain seuraavan syksyn hirvenmetsästykseen
seurueilmoituksella. Ilmoitus on jätettävä kaikilta osiltaan täytettynä hirvijohtajalle
hirvikokoukseen mennessä.
3. Hirviseurueet
3.1. Yhteen hirvenpyyntiseurueeseen tulee kuulua vähintään neljä seuran jäsentä, jotka täyttävät
hirvisäännön kohdan 2. ehdot. Seuran vuokramaiden hirvenpyyntiseurueessa vähintään kolmen
seuran jäsenen tulee täyttää hirvisäännön kohdan 2. kaikki ehdot, ja seurueeseen kuuluvien
muiden jäsenten tulee täyttää kohdan 2.1.1 ehto.
3.2. Hirviseurue valitsee keskuudestaan hirviseurueen johtajan ja varajohtajan. Hirviseurue tunnetaan
seurueen johtajan nimen perusteella. Tämän lisäksi hirviseurueelle annetaan numero, jonka avulla
sen voi erottaa toisesta mahdollisesti samannimisestä seurueesta. Seurueen johtaja edustaa
seuruetta hirvenmetsästykseen liittyvissä asioissa. Hirviseurueen varajohtaja huolehtii seurueen
johtajan tehtävistä, milloin tämä on estynyt hoitamasta niitä.
3.3. Hirviseurueeseen voi kuulua myös muita seurueen hyväksymiä jäseniä (ns. reppumiehet).
Reppumiehellä tulee olla voimassa oleva metsästyskortti. Pääsääntöisesti hirviseurueen jäsenet
pysyvät vuodesta toiseen samassa seurueessa. Hirviseurueeseen kuulumattomat seuran jäsenet ja
seuraan kuulumattomat henkilöt voivat tukea seurueen hirvenpyyntiä koiranohjaajina, ajomiehinä
ja saalin noutajina, jos henkilöllä on voimassa oleva metsästyskortti. Valtion mailla seurueen

hirvenpyyntiä voidaan tukea myös metsästämällä mikäli seuran jäsenellä tai henkilöllä on
metsästysoikeus alueelle ja hänet on ilmoitettu seuran ampujaluetteloon.
3.4. Hirviseurueen jäsen voi omasta tahdostaan erota seurueestaan. Hirviseurueesta eroaminen on
saatettava seurueen muiden jäsenten ja hirvijohtajan tietoon viikon kuluessa päätöksestä. Jos
hirviseurueen jäsen lyö laimin toistuvasti velvollisuuksiaan tai tehtäviään tai luopuu kokonaan
yhteydenpidosta seurueeseensa, seurue voi erottaa hänet, kun vähintään kolme seurueen
jäsenistä on yhtä mieltä erottamisesta. Erottaminen on saatettava seuran hirvijohtajan tietoon
vähintään viikon kuluessa. Erottamiset käsitellään johtokunnan kokouksessa.
3.5. Pyyntiluvan saantivuorossa oleva seurue, joka ei täytä kohdassa 2. mainittuja ehtoja täydennetään
tai siihen sijoitetaan pysyvästi kohdan 2 ehdot täyttävä jäsen. Seuraavissa alakohdissa käytetään
jäsenen tilapäisestä ottamisesta hirviseurueeseen käsitettä täydentäminen ja jäsenen pysyvästä
ottamisesta käsitettä sijoittaminen.
3.5.1. Jos hirviseurueen on järjestäydyttävä jäsenen erottua tai tultua erotetuksi tai jäsenen
lyötyä laimin velvollisuutensa ja seurueen tultua siten vajaaksi, täydennetään hirviseurue
siten, että
1.) Seurue, joka on saamassa pyyntiluvan, tulee hakea omatoimisesti seuran jäsenistä
tarvitsemansa täydennys, mikäli täydennystä ei ole haettu tai saatu, niin;
2.) Seurue täydennetään uudella kohdan 2. ehdot täyttäneellä seurueettomalla
hirvenmetsästäjällä. Tarvittaessa täydennysjärjestys arvotaan. Mikäli uusia
hirvenmetsästäjiä ei ole ollenkaan tai niitä ei ole riittävästi;
3.) Seurue täydennetään kohdan 2. ehdot täyttäneellä seuran jäsenellä, joka on halukas
liittymään täydennettävään seurueeseen.
4.) Mikäli halukkaita täydentäjiä on useita, niin täydentäjä arvotaan.
3.5.2. Jos hirviseurue täydennetään seurueen jäsenellä, niin täydentäminen ei muuta seurueen
seuraavan vuoden hirvenpyyntiluvan saantijärjestystä.
3.5.3. Uusi hirvenmetsästäjä on sellainen henkilö, joka ei ole osallistunut edellisenä vuotena
uutena metsästäjänä tai seurueen jäsenenä seuran hirvenmetsästykseen ja joka
viimeistään kesäkokouksessa ilmoittaa osallistuvansa seuraavan vuoden
hirvenpyyntilupien hakemiseen ja jakamiseen sekä hirvenmetsästykseen.
3.5.4. Uusi hirviseurue on sellainen seurue, jonka jäsenistä enintään yksi on edellisenä vuotena
kuulunut seuran hirviseurueeseen.
3.5.5. Uuden hirvenmetsästäjän tulee ensisijaisesti etsiä omatoimisesti hirviseurue, joka
hyväksyy hänet seurueen jäsenenä osallistumaan hirvenmetsästykseen.
3.5.6. Mikäli henkilö täydennetään sellaisen seurueen viidenneksi jäseneksi, jonka kaikki jäsenet
täyttävät kohdan 2. vaatimukset ja ehdot, tulee se hyvittää seurueelle pyyntiluvan,
pyyntilupaosuuden tai lihaosuuden muodossa.
3.5.7. Jos uusia hirvenmetsästäjiä on sellainen määrä, että he voivat perustaa uuden
hirviseurueen, heidän tulee niin tehdä.
3.5.8. Jos uusi seurue jää vajaaksi ja se olisi saamassa pyyntiluvan se täydennetään kohdan 3.5.1
mukaan. Mikäli seurue jää lepovuoroon täydennystä ei tehdä.
4. Hirvijaosto
4.1. Hirvijaosto valitaan seuran vuosikokouksessa. Seuran hirvijaostoon kuuluu hirvijaoston
puheenjohtaja (hirvijohtaja), hirvijaoston varapuheenjohtaja (hirvivarajohtaja), pyyntiluvanhakija, sekä
neljä muuta jäsentä, joista vähintään kahden on oltava maanomistajajäseniä.
4.2. Hirvijaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamasta
tehtäviään, varapuheenjohtaja huolehtii niistä. Hirvijaosto vastaa kaikista seuran hirvenmetsästykseen
liittyvistä käytännön asioista.
4.3. Hirvijaoston puheenjohtaja (metsästyksen johtaja) tai varapuheenjohtaja (metsästyksen varajohtaja)
vastaa hirvenmetsästyksestä kaikilla pyyntilupa-alueilla ja johtaa metsästystä niissä
metsästystapahtumissa, joissa on itse henkilökohtaisesti mukana. Hirvikokous valitsee keskuudestaan
pyyntilupa-alueille hirvenmetsästyksen aluejohtajat sekä muut mahdolliset aluekohtaiset vastuuhenkilöt
(riistaeläimen tarkastukseen koulutetut).

4.4. Seuran metsästyksenjohtaja toimii seuran metsästysvuokramaiden aluejohtajana ja hänen
ollessa estyneenä aluejohtajana toimii hirvivarajohtaja tai joku valtionmaiden aluejohtajista.
Valtionmaiden aluejohtajat valitaan ko. alueelle luvansaantivuorossa olevista seurueista.
Aluejohtajan tulee olla kokenut ja pyyntialueensa hyvin tunteva hirven metsästäjä.
4.5. Hirvijaosto vastaa hirvipeijaisten järjestämisestä.
4.6. Hirvijaosto järjestää ennen hirvenpyynnin aloitusta kaikille seuran hirvenpyytäjille tarkoitetun
koulutus- ja ohjeistustilaisuuden. Hirvijohtaja antaa tilaisuudessa tiedoksi hirvenmetsästyksen
turvallisuusohjeen ja tarvittavat määräykset metsästyksen toteuttamisesta sekä lupaehdot.
Tilaisuudessa käsitellään myös kaikki muut kauden hirvenmetsästykseen liittyvät ohjeet ja asiat, sekä
päätetään yhteispyynnistä. Tilaisuudesta käytetään vakiintunutta nimikettä hirvikokous.
4.7. Ilman perusteltavissa olevaa estettä hirviseurueen jäsen on pyydettäessä velvollinen olemaan
hirvijaoston käytettävissä.
4.8. Hirvijohtaja vastaa kaikista yhteisluvan, riistaviranomaisen ja säädösten mukaisista
hirvenmetsästykseen liittyvien tietojen toimittamisesta ja ilmoituksien laatimisesta.
5. Hirvenpyyntilupien ja metsästysalueiden jakaminen
5.1. Seuralle myönnetyt hirvenpyyntiluvat jaetaan seuran ja hirviseurueiden kesken seuraavassa
järjestyksessä:
5.1.1. Seura varaa itselleen yhden tai useamman hirvenpyyntiluvan peijaisia ja seuran
varainhankinta tarpeita varten. Seuran peijaishirvi kuuluu kokonaan seuralle. Kaatajalla tai
metsästykseen osallistuneilla muilla metsästäjillä ei ole siihen oikeutta miltään osin, ellei
hirvijaosto toisin määrää.
5.1.2. Seura varaa itselleen vuosittain kevätkokouksessa päätettävän määrän hirvenpyyntilupia
seuran ja/tai sen yhteistyötahon metsästysmatkailuna järjestettävien hirvenpyyntitapahtumien
tarpeita varten.
5.1.3. Seurueet, jotka ovat olleet edellisenä vuonna lepovuorossa, pääsevät jakamaan
hirvenpyyntilupia.
5.1.4. Muut seurueet keskinäisessä järjestyksessään pääsevät jakamaan hirvenpyyntilupia.
5.1.5. Uudet seurueet pääsevät jakamaan hirvenpyyntilupia. Uusien seurueiden saantijärjestys
ratkaistaan arvalla.
5.1.6. Hirviseurue, joka näin hirvenpyyntilupia jaettaessa jää ilman pyyntilupaa, joutuu
lepovuoroon.
5.2. Jos kaikki hirviseurueet saavat hirvenpyyntiluvan, saantiluettelon neljä viimeisintä seuruetta nousee
saantijärjestyksen kärkeen siten, että viimeinen seurue siirtyy ensimmäiseksi, toiseksi viimeinen toiseksi
ja niin edelleen.
5.3. Hirviseurue ei ole velvollinen ottamaan hirvenvasan pyyntilupia aikuisen hirven pyyntiluvan
asemesta.
5.4. Metsästysalueet jaetaan samassa järjestyksessä kuin hirvenpyyntiluvat.
5.5. Hirviseurueet voivat halutessaan vaihtaa metsästysalueita tämän vaikuttamatta aluejakokiertoon.
5.6. Jos metsästysalueita ei voida jakaa sopuisasti, hirvijaoston johtaja määrää hirviseurueille alueet
järkeväksi katsomallaan tavalla.
5.7. Mahdolliset ylimääräiset luvat (esim. hirvenvasan pyyntiluvat) jäävät seuralle, joka voi huutokaupata
tai jakaa ne seurueille.
5.8. Huutokaupattavia pyyntilupia saavat ostaa nimiinsä vain ne seuran jäsenet, jotka on merkitty
pyyntilupahakemuksessa seuran ampujaluetteloon. Huutokaupasta ostettua lupaa ei saa myydä
edelleen. Luvan haltija toimii metsästyksenjohtajana luvalla tapahtuvassa metsästyksessä. Mikäli
huutokauppaluvan osto tapahtuu asiamiehen toimesta, niin asiamiehen pitää ilmoittaa luvan haltija
ostohetkellä.
6. Hirvenpyyntilupien maksaminen, pyyntikustannusten sekä hirvenlihan jakaminen.
6.1. Hirvenpyyntilupien hinta ja käsittelykulut sekä muut mahdolliset maksut laskutetaan seurueelta
hirvikokouksessa.

6.2. Seura maksaa hirvenmetsästykseen aikovien vieraspaikkakuntalaisten hirvenmetsästäjien puolesta
valtion aluelupamaksun. Seura perii puheessa olevan maksun takaisin vieraspaikkakuntalaisilta
pyyntiluvan saaneilta hirvenmetsästäjiltä.
6.3. Hirviseurueen johtajan on huolehdittava, että jokainen seurueen jäsen maksaa osuutensa luvasta.
6.4. Jos pyyntiluvan saanut hirviseurue ei onnistu kaatamaan hirveä, niin pyyntilupamaksuja ei palauteta.
6.5. Hirviseurueen jäsenten on sovittava keskenään ennen metsästyksen aloittamista saaliin
asianmukaisesta käsittelystä ja kustannusten jakamisesta seurueen kaikkia jäseniä tyydyttävällä tavalla.
Pyyntikustannukset ja lihaosuudet jaetaan pääsääntöisesti tasan seurueen jäsenten kesken, jos muuta ei
ole sovittu.
6.6. Mikäli jäsen kaataa seuran pyyntiluvan nojalla hirven, joka on kaatajasta riippumatta siten
vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton ja uuden
pyyntiluvan saamisen ehtona riistaviranomainen vaatii eläimelle eläinlääkärin tarkastusta, seura maksaa
eläimelle tehdyn tarkastuksen. Seuran pyyntiluvalla kaadettua vahingoittunutta tai sairasta eläintä ei saa
toimittaa eläinlääkärin tarkastukseen ennen kuin metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen saanut
henkilö on sen tarkastanut ja antanut siitä oman lausuntonsa. Jos tarkastukseen toimitetulle eläimelle ei
ole teetetty koulutetun henkilön tarkastusta ja se todetaan ihmisravinnoksi kelpaavaksi tarkastusmaksun
maksaa sen teettäjä.
6.7. Seuran metsästysvuokramaille kaadetusta aikuisesta hirvestä tulee antaa kaatopaikan tilan
vuokranneelle yksityiselle maanomistajalle kuuluva lihaosuus. Lihaosuus on vähintään kolme kiloa
kaadetun hirven paistilihaa. Seuran lukuun kaadetusta peijaishirvestä ei maanomistajan lihaosuutta
luovuteta. Jos tilalle kaadetaan useita aikuisia hirviä, niin lihaosuus annetaan vain tilalle tulleesta
ensimmäisestä kaadosta. Lihaosuutta ei luovuteta, jos tilan omistaja tai joku tilan omistajista itse
metsästää hirveä seuran pyyntiluvalla. Tilan omistusmuodosta, -suhteista ja omistajien lukumäärästä
riippumatta tilalle annetaan vain yksi lihaosuus. Hirven kaataneen seurueen tai jäsenen tulee selvittää
omatoimisesti tilan omistaja ja sopia lihaosuuden luovuttaminen sen saajalle.
6.8. Hirvijaosto voi perustellusta syystä päätöksellään luovuttaa maanomistajan lihaosuuden myös
peijaishirvestä.
7. Hirviseurueen lepovuoro
7.1. Lepovuoro on sellainen vuosi, jolloin hirviseurue ei saa hirvenpyyntilupaa tai luvansaanti vuorossa
ollessaan ilmoittautuu lepovuoroon.
7.2. Lepovuorossa olevan hirviseurueen jäsenten tulee pysyä seurueessaan, jottei lepovuoro raukea.
7.3. Hirviseurueen on ilmoitettava vapaaehtoisesta lepovuoroon jäämisestään seuran kesäkokouksessa.
7.4. Hirviseurue voi lepovuorossa ollessaan ostaa esim. huutokaupasta hirvenpyyntiluvan.
7.5. Lepovuoroksi ei katsota sellaista vuotta, jolloin
7.5.1. Hirviseurueen jäsenten metsästysammuntakokeen suorituskortit eivät ole olleet
käytettävissä seuran hyväksi.
7.5.2. Hirviseurue tai joku sen jäsenistä saa hirvenpyyntiluvan jossakin toisessa vastaavanlaisessa
seurassa tai seurueessa.
7.5.3. Hirviseurue saa vähintään kahden hirvenvasan pyyntiluvat.
8. Riitakysymyksien ratkaiseminen
8.1. Jos jokin hirvenmetsästykseen liittyvä erimielisyys kehittyy riidaksi, hirvijaoston on kuultava kaikkia
osapuolia. Riita ratkaistaan hirvijaoston päätöksellä. Ratkaisun on perustuttava seuran sääntöihin, lakiin
ja asetuksiin, riistaviranomaisten antamien ohjeisiin, sekä seurassa muodostuneisiin käytänteisiin.
8.2. Mikäli riita on vaikeasti ratkaistava, epäselvä tai merkitykseltään laajakantoinen tai mikäli muut
erityiset syyt tai seikat sitä vaativat, hirvijaoston tulee antaa riitakysymys johtokunnan ratkaistavaksi.
8.3. Hirvijaoston käsittelyyn tyytymätön asianosainen voi 14 päivän aikana riitakysymyksen tiettäväksi
tekemisestä vaatia seuran johtokuntaa käsittelemään riitakysymyksen. Johtokunnan on käsiteltävä asia
viipymättä. Johtokunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta kantelun alioikeudelle yhdistyslain
määräämässä kanteluajassa.

8.4. Johtokunnan päätös on seuran lopullinen päätös, mikäli siitä ei valiteta määräajan kuluessa.
9. Turvallisuus
9.1. Jokainen hirvenmetsästäjä on velvollinen toimimaan niin, ettei ajattelemattomuudellaan,
huolimattomuudellaan tai muulla lailla vaaranna toisten metsästäjien tai kenenkään sivullisen
turvallisuutta.
9.2. Hirvenmetsästyksen ja sen oheistoiminnan tulee olla hyvien tapojen mukaista ja saalista
kunnioittavaa.
10. Määräyksien noudattaminen ja rikkomusseuraamukset
10.1. Seuran pyyntiluvilla tapahtuvaan metsästykseen osallistuvat henkilöt ovat velvollisia noudattamaan
metsästyksenjohtajan (hirvijohtajan) antamia määräyksiä, sekä hirvenmetsästyksestä annettuja
säädöksiä.
10.2. Hirvijohtaja saa välittömästi keskeyttää ja kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei
noudata turvallisuusmääräyksiä tai metsästysohjeita tai jos henkilön hirvenmetsästykseen vaadittavat
luvat tai asiapaperit eivät ole voimassa.
10.3. Hirvijohtajan tulee ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslainsäädännön
rikkomisista viranomaisille sekä seuran johtokunnalle.
10.4. Seuran hirvenmetsästyssäännön, turvallisuusohjeen, hyvien metsästystapojen tai hirvijohtajan
ohjeiden ja määräysten rikkominen on käsiteltävä viipymättä. Hirvijohtaja puhuttelee asianosaisen ja
hirvijaosto tekee esityksen johtokunnalle mahdollisesta rangaistuksesta. Rangaistusta, varoitusta tai
huomautusta vaativissa tapauksissa asia käsitellään ja päätetään seuran johtokunnassa ja ne annetaan
seuran sääntöjen puitteissa.
10.5. Rikkomuksista seuran jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia
sekä samasta rikkeestä kaikille yhtä suuria.
11. Hirvisäännön muuttaminen
11.1. Hirvisäännön muuttaminen on käsiteltävä seuran yleisessä kokouksessa seuran säännön 21 §
mukaisessa järjestyksessä.
11.2. Hirvisäännön muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.
11.3. Sääntöä voidaan muuttaa yleisessä kokouksessa sen jälkeen, kun seuran johtokunta on kuullut
sääntömuutosesitystä valmistellutta jäsentä, toimikuntaa tai hirvijaostoa. Johtokunta käsittelee esityksen
ja tuo sen yleisen kokouksen päätettäväksi.

