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HIRVEN JA VALKOHÄNTÄPEURAN JAHTISÄÄNNÖT 

 

 
 

1. Hirviseurueen tarkoitus ja toiminta 

Hirviseurue, joka toimii Lokalahden Urheilumetsästäjät ry:n alajaostona, organisoi ja vastaa 

hirvien ja valkohäntäpeuran metsästyksestä seuran vuokraamilla mailla Lokalahdella.  

2. Hirviseurueen jäsenen metsästysoikeus 

Hirviseurueen jäsen voi osallistua sekä hirven että valkohäntäpeuran metsästykseen, tai siten 

halutessaan hirven tai valkohäntäpeuran metsästykseen erikseen. 

3. Hirviseurueen jäsenet  

Hirviseurueen jäsenen on oltava Lokalahden Urheilumetsästäjät ry:n täysivaltainen jäsen. 

Hirviseurueen jäsenmäärää ei ole lukumääräisesti rajoitettu.  

Seurueeseen pyrkivältä vaaditaan, että hän on luonteenominaisuuksistaan, metsästystaitonsa 

ja kokemuksensa puolesta on ko. metsästykseen sovelias, ja että hän omaa sellaisen aseen 

käsittelytaidon, että hänet sen puolesta voidaan hyväksyä. Lisäksi hänen tulee olla ollut 

Lokalahden Urheilumetsästäjät ry:n täysivaltainen jäsen vähintään kaksi vuotta. 

Seurueeseen pyrkivän on anottava jäsenyyttä kirjallisesti maaliskuun loppuun mennessä. 

Päätökset uusien koejäsenten hyväksymisestä tehdään hirviseurueen kevätkokouksessa. 

Voidakseen tulla hyväksytyksi hirviseurueen täysivaltaiseksi jäseneksi koejäsenen tulee 

- osallistua seurueen ampumaharjoituksiin kesäkuukausina ampumalla vähintään 60 

laukausta, 

- suorittaa metsästyslain edellyttämä ampumakoe ennen metsästyksen alkua, 

- suorittaa voimassa oleva hirviseurueen liittymismaksu ja mahdolliset ratamaksut,  

- hankkia käyttöönsä VHF-puhelin, 

- toimia koevuonna hirvenmetsästyksessä aseettomana ajomiehenä, mikäli metsästyksen 

johto ei toisin päätä. 

Koevuotta seuraavan kevään hirviseurueen kokouksessa voidaan koejäsen hyväksyä seurueen 

täysvaltaiseksi jäseneksi. 

Hirviseurueen jäsen voi erota seurueesta ilmoittamalla siitä ennen kevään hirviseurueen 

kokousta metsästyksen johtajille.  
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Hirviseurueen jäsen voi pitää metsästyksestä välivuoden/välivuosia ilmoittamalla siitä ennen 

kevään hirviseurueen kokousta metsästyksen johtajille. Välivuosi voi koskea sekä hirven että 

valkohäntäpeuran metsästystä tai vain toista näistä. 

Kahden hirviseurueen jäsenen on mahdollista osallistua hirvenmetsästykseen puoliosuuksin. 

Puoliosuuksin tapahtuvasta osallistumisesta on ilmoitettava ennen kevään hirviseurueen 

kokousta metsästyksen johtajille.  

4. Hirviseurueen järjestäytyminen ja päätöksenteko 

Hirviseurue tekee hirven ja valkohäntäpeuran metsästystä koskevat yleisen tason päätökset 

hirviseurueen kokouksissa. Kokouksia järjestetään vuosittain vähintään kaksi (ensimmäinen 

keväällä ja toinen syksyllä ennen hirvieläinten metsästyskauden alkua). Metsästyksen johtajien 

päätöksellä hirviseurue voi pitää myös muita kokouksia. 

Hirviseurueen jäsenet kutsutaan kokouksiin SMS – viestillä, sähköpostilla, kirjallisesti taikka 

muulla tarkoituksenmukaisella tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.  

Kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.  

Hirviseurueen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan kevään kokouksessa, ja hän toimii 

myös metsästyksen johtajana. Seurueen varajohtajat valitaan niin ikään vuodeksi kerrallaan 

samassa kokouksessa. Seurueen sihteerinä toimii Lokalahden Urheilumetsästäjät ry:n sihteeri. 

5. Hirviseurueen jäsenen velvollisuudet 

Hirviseurueen jäsenet tiedostavat, että hirvenmetsästyksen onnistuminen edellyttää seurueen 

jäsenten osallistumista sovittuihin metsästyspäiviin. Mikäli pakottavaa estettä ei ole on 

hirviseurueen jäsenen osallistuttava hirvenmetsästykseen syyskokouksessa tai muutoin 

yhteisesti sovittuina metsästyspäivinä. Tämä velvollisuus ei koskee niitä seurueen jäseniä, jotka 

ovat ilmoittaneet osallistuvansa vain valkohäntäpeuran metsästykseen tai ovat välivuodella. 

Poissaolosta on ilmoitettava metsästyksenjohtajalle heti esteen ilmaannuttua. Mikäli kaksi 

hirviseurueen jäsentä osallistuvat hirvenmetsästykseen puoliosuuksin, vastaavat nämä jäsenet 

siitä, että ainakin toinen heistä on paikalla yhteisesti sovittuna metsästyspäivänä. 

Muut seurueen jäsenen velvollisuudet ovat: 

- Talviruokinnasta huolehtiminen (Peuran/villisikojen ruokintoja saa olla max. 

3kpl/metsästyspari) 

- Osallistuminen hirvieläinten talvilaskentaan ja havaintojen tekoon 

- Osallistuminen hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisyyn 

- Ampumataidon ylläpitäminen osallistumalla ampumaharjoituksiin 

- Luoda ja edistää hyvää yhteishenkeä seurueessa 

- Kilpailuluonteisen metsästyksen välttäminen 

- Annettujen määräysten ja hyvien metsästystapojen noudattaminen 
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- Huolehtiminen siitä, että hänen kaatamansa eläin tulee asianmukaisesti käsitellyksi 

mahdollisimman nopeasti kaadon jälkeen 

- Osallistuminen kaadettujen ruhojen käsittelyyn 

- Kaadetun eläimen kirjaaminen kaatoluetteloon (siinä pyydetyin tiedoin) sekä omariista 

sovellukseen (jos mahdollista) 

- Varmistautuminen siitä, että metsästykseen käytettävän aseen tähtäin on asianmukaisesti 

kohdistettu metsästyspatruunalle 

6. Maksut 

Hirviseurueen syyskokous päättää hirviseurueen jäseniltä kerättävistä lupamaksuista, 

liittymismaksusta sekä mahdollisesta peijaismaksusta ja ratamaksuista. Lupamaksut 

kohdistetaan jäsenille sen mukaan kuin jäsenet ovat ilmoittaneet osallistuvansa hirven ja/tai 

valkohäntäpeuran metsästykseen. 

Hirvenmetsästykseen puoliosuudella osallistuva jäsen maksaa puolet tavallisesta 

hirvenmetsästykseen osallistuvan jäsenen lupamaksusta. 

Koejäseneltä ei kerätä lupa- tai peijaismaksua. 

7. Metsästysjärjestelyt 

Käytännön metsästystoiminnoista, kuten seurueen jakamisesta ryhmiin, ryhmien tehtävistä, 

valkohäntäpeuran metsästyspareista jne. päättävät metsästyksen johtajat. 

Valkohäntäpeuran pyyntilupien osoittamisesta peuranmetsästyspareille ja valkohäntäpeuran 

metsästyksessä noudatettavat sukupuoleen, ikään ja sarviin kohdistuvat rajoitukset päätetään 

hirviseurueen syyskokouksessa.  

Hirvenmetsästykseen osallistuvista vieraista ja heidän osuudestaan saaliiseen päätetään 

kussakin tapauksessa seurueen päätöksellä. 

Valkohäntäpeuran metsästykseen osallistuvista vieraista ja heidän osuudestaan saaliiseen 

voidaan päättää seurueen päätöksellä tapauskohtaisesti (esimerkiksi suurempiin 

seuruejahteihin erikseen kutsutut vieraat).  

Lisäksi jokaisella valkohäntäpeuran metsästykseen osallistuvalla hirviseurueen jäsenellä on 

kaksi kertaa metsästyskaudessa oikeus kutsua valkohäntäpeuran metsästykseen hirviseurueen 

ulkopuolinen vieras. 

Kutsujan on varmistettava, että kutsuttavalla vieraalla on valkohäntäpeuran metsästyksen 

edellyttämät asianmukaiset luvat (metsästyskortti, ammuntakoe suoritettuna) ja että vieras 

muutoinkin on ominaisuuksiltaan valkohäntäpeuran metsästykseen sopiva.  

Vieraan voi kutsua osallistumaan seuruemetsästykseen tai kyttäysjahtiin. Vieraan kutsuneen 

hirviseurueen jäsenen on metsästystavasta riippumatta itse osallistuttava metsästykseen siten, 

että hän tarvittavalla tavalla voi ohjata ja havainnoida vieraan metsästystä. 

Mikäli vieras kaataa valkohäntäpeuran, vähennetään näin kaadettu eläin kutsujana olevan 

hirviseurueen jäsenen (peuraparin) luvista tai vaihtoehtoisesti seuran käyttöön varatuista 
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luvista. Jos eläin kaadetaan seuran luvista, on vieraan (tai vieraan kutsuneen hirviseurueen 

jäsenen) ostettava kaadettu eläin hirviseurueen vahvistamaan hintaan. Kutsujan on ennen 

metsästystä varmistauduttava siitä, että kaatolupia on käytettävissä. 

Vieraskortilla metsästettäviä eläimiä ovat kaikki sellaiset eläimet, jonka kaatamiseen kutsujalla 

on oikeus. Mitalipukin kaatamisen edellytyksenä on, että kutsujalla olisi oikeus kyseisen 

eläimen kaatamiseen ja mitalipukki kaadetaan kutsujan luvista. Mitalipukin kaataminen 

vaikuttaa kutsujan ja kutsujan peuraparin käytettävissä oleviin lupiin ja metsästettäviin eläimiin 

samalla tavalla kuin mikäli kutsuja olisi itse kaatanut mitalipukin. (Selvyyden vuoksi todetaan, 

että mikäli mitalipukin kaataminen on seurueen päätöksen mukaisesti mahdollista vain joka 

toinen vuosi, aiheuttaa vieraan kaatama mitalipukki kutsujalle välivuoden mitalipukin 

metsästykseen.) 

Sääntöjen vastaisen eläimen kaataja ja vieraan kutsunut hirviseurueen jäsen sitoutuvat 

yhteisesti maksamaan hirviseurueelle 1500 euron seuraamusmaksun sekä valmistuttavat 

kaadetun eläimen trofeen metsästysseuralle. 

Vieraan on ennen metsästyksen aloittamista lunastettava vieraskortti sekä sitouduttava 

noudattamaan voimassa olevia Hirven ja valkohäntäpeuran jahtisääntöjä. 

Valkohäntäpeuran metsästykseen kutsutusta vieraasta, metsästystavasta, metsästyspaikasta ja 

metsästysajasta on ennen metsästyksen aloittamista ilmoitettava metsästyksen johtajalle. 

Metsästyksen johtaja voi tarvittavalla tavalla antaa metsästystapaa, metsästyspaikkaa, 

metsästettäviä yksilöitä ja metsästykseen osallistuvia vieraita koskevia ohjeita ja rajoituksia, 

joita metsästyksessä on noudatettava. Metsästyksen johtaja voi myös rajoittaa ns. seuran 

lupien käyttöä vieraan metsästyksessä. 

8. Kaadettujen eläinten jakaminen 

Kaadetun hirven tai valkohäntäpeuran nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet 

kuuluvat metsästysperinteiden mukaisesti eläimen kaatajalle. 

Hirven ja hirvenvasan lihasta on maanomistajan osuus 3kg paistia ja 3kg jauhelihaa. 

Valkohäntäpeurasta ja näiden vasoista on maanomistajan osuus lihaa tai lihavalmisteita 2kg. 

Maanomistajan oikeus koskee enintään 3kpl kutakin eläinlajia, jotka ovat hänen mailleen 

kaadettu. 

Metsästyksen johtajat päättävät metsästyksen yhteydessä seurueen syyskokouksen 

valtuutuksen puitteissa siitä mikä määrä ruhoista myydään ja mikä määrä muuten käytetään 

yhteiseksi hyväksi (peijaiset ym.). Muu osa saaliiksi saaduista hirvistä jaetaan tasapuolisella 

tavalla hirven metsästykseen osallistuville hirviseurueen jäsenille. Puoliosuuksin 

hirvenmetsästykseen osallistuvan jäsenen lihaosuus on puolet normaalista lihaosuudesta.  

Valkohäntäpeuran metsästysparit päättävät metsästysparille osoitettujen pyyntilupien ja 

saaliiksi saatujen eläinten jakamisesta keskenään. 

Hirvenmetsästykseen aseettomana ajomiehenä aktiivisesti osallistuneet koejäsenet ja muut 

henkilöt saavat hirven lihasta ajomiehen osuuden, jonka määrä päätetään hirviseurueen 

syyskokouksessa. 
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Hirvenmetsästykseen osallistuneen jäsenen joutuessa eroamaan seurueesta ikänsä, sairauden 

tai muun hyväksyttävän syyn takia, on hänellä eroamista seuraavan metsästyskauden aikana 

oikeus saada eroamisen hetkellä mahdollisesti jakamatta olevat arpomalla jaettavat 

lihaosuudet (vasan puolikas, fileet ja paistit).  

9. Kurinpidolliset seuraamukset 

Hirviseurueen jäsenelle voidaan määrätä kurinpidollinen seuraamus, jos hän: 

- Aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa 

- Ryhtyy hirvieläinten metsästykseen ilman metsästyksen johtajan lupaa 

- Rikkoo metsästyslakia, tai sen nojalla annettuja asetuksia ja sääntöjä 

- Rikkoo törkeästi hyviä metsästystapoja tai aiheuttaa seurueen toiminnalle huomattavaa 

haittaa 

- Käyttää metsästyksen aikana väkijuomia tai muita päihteitä niin että siitä on ilmeistä vaaraa 

tai haittaa 

- Poistuu aihetta passipaikalta 

- Poikkeaa hirvieläintä ampuessaan annetuista ohjeista (esim. lajin, sukupuolen, 

sarvisäännön tai iän osalta) 

- Merkittävällä tavalla laiminlyö näiden jahtisääntöjen mukaiset hirviseurueen jäsenen 

velvollisuudet 

Kurinpidolliset seuraamukset ovat: 

- Huomautus, 

- Varoitus, 

- Määräaikainen toiminta aseettomana ajomiehenä, 

- Määräysten vastaisesti kaadetun valkohäntäpeuran ruhon menettäminen seuralle sekä 

sarvien valmistaminen metsästysseuran käyttöön (sarvitrofee seinälle), 

- Erottaminen seurueesta joko kokonaan tai määräajaksi. 

Kurinpidollista seuraamusta koskevan päätöksen tekevät seurueesta erottamista lukuun 

ottamatta metsästyksen johtaja / metsästyksen johtajat yhdessä.  Hirviseurueesta erottamista 

koskevan päätöksen tekee hirviseurueen kokous. Metsästyksen johtajan / metsästyksen 

johtajien päätösvaltaan kuuluvista kurinpidollista seuraamusta koskeva päätös on tehtävä heti 

kun asiaan liittyvät seikat on selvitetty.  

Rikkomuksista määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia. 

Mikäli vääränlaisen peuran ampuja haluaa lunastaa lihat itselleen, on lunastushinta puolet 

syyskokouksen vahvistamasta lihan hinnasta. 
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10. Jahtisääntöihin perehtyminen ja niiden noudattaminen 

Jokaisen hirven ja/tai valkohäntäpeuran metsästykseen osallistuvan on perehdyttävä näihin 

jahtisääntöihin, jotka pidetään nähtävinä seuran metsästysmajalla sekä kotisivuilla.  

Jokainen hirviseurueen jäsen on velvollinen noudattamaan niitä kaikilta osin paitsi sellaisissa 

tilanteissa, joissa metsästyksenjohtaja joutuu erityisistä syistä antamaan toisenlaisia ohjeita 

metsästyksen käytännön järjestelyihin. 

Nämä jahtisäännöt on vahvistettu Lokalahden urheilumetsästäjät ry:n    

vuosikokouksessa 26.2.2018 ja valkohäntäpeuran metsästystä vieraskortilla koskeva 

muutos on vahvistettu vuosikokouksessa 24.2.2019. Jahtisäännöt ovat voimassa 

toistaiseksi.  

 


