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PULKKILAN ERÄ ry:n HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 
 

1. Osallistuminen  

Osallistuminen hirvenmetsästykseen on mahdollista, jos on Pulkkilan Erä ry:n jäsen ja seuruemetsästykseen 
soveltuva henkilö. Lisäksi on oltava voimassa oleva ampumakoe hirvelle, sekä vuosittainen aseen tarkistus ja 
harjoitusammunta hirviradalla. Harjoitusammuntaan osallistumista valvovat seurueiden metsästyksenjohtajat. 
Lihaosuuksissa noudatetaan vanhaa käytäntöä, yksi lihaosuus taloutta kohti. 

 

2. Hirvenmetsästysseurueet 

Ilmoittautuminen hirvenmetsästykseen tulee suorittaa hirvimiesten syyskokouksen yhteydessä, jolloin muo-
dostetaan hirvenmetsästysseurueet, sekä sovitaan seurueiden metsästysalueiden rajat. 
Seurueeseen kuuluva on velvollinen osallistumaan talkoisiin riistapeltojen teossa, riistan ruokinnassa, ampu-
malavojen teossa yms. seurueen sisäisesti sopimalla tavalla. 
Seurueita muodostettaessa on huomioitava seuran metsästysalueen tasapuolinen käyttö.  
Yhteen seurueeseen saisi kuulua enintään 20 jäsentä. Seurueet sopivat alueellaan olevien yksityis- ja metsäau-
toteiden käytöstä ja mahdollisista korvauksista. Seurueet sopivat sisäisesti metsästyspäivistä ja -ajoista. Seuru-
eet sopivat sisällään mahdollisesta peltopyynnistä, metsästysasetuksen sallimalla tavalla. Seurueilla on mah-
dollisuus käyttää vieraita hirvenmetsästyksessä. 

 

3. Seurueiden pyyntialueiden ylitykset  
Pyyntialueiden rajoja saa ylittää vain seurueiden keskinäisin sopimuksin. Haavoittuneen hirven pyyntiä voi jat-
kaa toisen seurueen alueelle metsästyksenjohtajien keskinäisellä sopimuksella. Hirvenmetsästyksestä vapau-
tuva alue on muiden seurueiden käytössä. Käyttövuorot jakaa metsästysjaoksen puheenjohtaja. 

 

4. Turvallisuus 
Metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan metsästyksenjohtajan antamia määräyksiä. 
Metsästyksenjohtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyk-
siä. 
Päihteiden vaikutuksen alaisena osallistuminen metsästykseen on kielletty. Seurueen johtaja on velvollinen 
estämään tällaisen henkilön osallistumisen metsästykseen. 

 

5. Hirvikoirien koulutus 
Hirvikoirien koulutus tapahtuu pääsääntöisesti koiranomistajan oman seurueen pyyntialueella 20.8 eteenpäin. 
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6. Rangaistukset  

Jäsentä voidaan rangaista, jos hän: 

 aiheuttaa ampuma-aseellaan tai muulla toiminnallaan vaaraa tai vahinkoa 

 rikkoo metsästyksessä voimassa olevia säännöksiä, hyviä metsästystapoja tai jättää noudattamatta 
näitä tai seurueessa hyväksyttyjä sääntöjä  

Rangaistusseuraamukset ovat: 

 varoitus 

 erottaminen seurueesta määräajaksi tai kokonaan 

 
 Varoituksesta päättää seurueen johtaja yhdessä varajohtajien kanssa. Erottamisesta päättää seurueen kokous 
suljetulla lippuäänestyksellä. Erottamiseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä. 

 

7. Hirvijaoksen puheenjohtaja toimii yhdyshenkilönä seurueiden ja muiden metsästysseurojen välisissä 
hirvenmetsästystä koskevissa asioissa. 

 

8. Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi. 


