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Hirviseurueen jäseneksi pääsee seuran ulko-  tai varsinainen jäsen, mutta ei seuran koejäsen.
Hirviseurueeseen tullessaan hänen on toimittava yksi vuosi kokelaana aseettomana ajomiehenä.
Kokelaalta vaaditaan 12 jahtipäivää tai yhtä monta jahtipäivää kuin hirvijahdissa täydellä
lihaosuudella olevalta vaaditaan. Kun hän saa 8 kokelaspäivää suoritettua, on hän jahtipäällikön
suostumuksella oikeutettu osallistumaan aseellisena metsästykseen myös kokelasvuotenaan. Tänä
aikana hänen on hankittava riittävä aseenkäsittely- ja ampumataito, sekä osoittauduttava
luonteeltaan ja tavoiltaan hirvenmetsästykseen ja seuruetoimintaan sopivaksi.

Edellä mainitun koeajan jälkeen, hänet voidaan hyväksyä hirviseurueen täysivaltaiseksi jäseneksi,
joka oikeuttaa lihaosuuden saamista. Uuden jäsenen tullessa osuudelle, on hänen maksettava
lahtivajamaksu, jonka suuruus määrätään vuosittain.

Hirviseurueen jako-osuuksien ja metsästykseen osallistujien määrästä päätetään vuosittain keväällä
pidettävän hirvikokouksen yhteydessä. Samassa kokouksessa päätetään myös uusista mukaan
tulijoista ja heidän määrästään. Jokaisen hirvenmetsästykseen osallistujan on ilmoitettava mukaan
tulostaan tässä kokouksessa.
Jokainen seurueeseen kuuluva sitoutuu noudattamaan metsästyksestä annetun lain ja asetusten
lisäksi myös seurueen keskuudessaan erikseen sopimia toimintasääntöjä, jotka koskevat jäsenen
oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisia rangaistusseuraamuksia.

Toisesta metsästysseurasta Repoon siirtynyt metsästäjä, joka on valittu seuran jäseneksi on
oikeutettu osallistumaan jo ensimmäisestä syksystä hirvijahtiin aseellisena lihaosuudella, jos hän on
todistettavasti kuulunut aiemman seuransa hirviseurueeseen lihaosuudella.

HIRVISEURUEEN JÄSENEN OIKEUDET

- Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja määrätyn koeajan suorittaneella kokelaalla on oikeus osallistua
ampujana metsästykseen.
- Kaatajan osuus saaliista on pää, sarvet ja elimet. Myös nahan saa ampuja pitää halutessaan,
muussa tapauksessa nahka kuuluu seuralle. Kaatajana pidetään sitä joka ampuu ensimmäisen
tappavana pidettävän laukauksen.
- Jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut lupamaksunsa määräpäivään mennessä, on
oikeus lihaosuuteen.
- Jos  hirvi- ja/tai peurajahtiin osallistuva jättää maksunsa maksamatta eräpäivään mennessä,
määrätään hänelle 50€ lisämaksu. Tämän maksun suorittamiseen hänellä on aikaa kuukausi
alkuperäisestä eräpäivästä. Jos hän jättää maksunsa tämänkin jälkeen maksamatta, menettää hän
oikeutensa osallistua kyseisen metsästyskauden hirvi- ja/tai peurajahtiin.
- Lihaosuuden jakoperusteista ja määrästä, päätetään vuosittain ennen jahtikauden alkua
pidettävässä järjestäytymiskokouksessa.
- Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua seurueen tekemiin päätöksiin, jotka koskevat lupamääriä,
lihaosuuksia, maanomistajille jaettavia osuuksia tai muita seurueen toimintaa koskevia asioita.

JÄSENEN VELVOLLISUUDET

- Jokainen jäsen on velvollinen edistämään yhteistoimintaa ja reilun erähengen luomista seurueessa.



- Osallistumaan vuosittain tapahtuvaan hirvieläinlaskentaan, metsästysmaiden vuokraukseen
ja muuhun seurueen toiminnalle tärkeään työhön.

- Huolehtimaan ampumataitonsa ylläpitämisestä. Tätä tarkoitusta varten seura järjestää kesän
aikana viikoittain ammunnat, joihin on osallistuttava vähintään kolme kertaa.
- Hyväksyttäviä ammuntoja ovat kerrat, jolloin ammutaan 4 seisovaa ja 6 liikkuvaa tai 10 liikkuvaa
tai niin sanottua kurkistusammuntaa eli yhtä paljon seisovia kuin liikkuvia laukauksia.
- Myös seuran omiin ja riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin yleisiin kilpailuihin osallistuminen
katsotaan hyväksyttäväksi harjoitusammunnaksi.
- Riistanhoitoyhdistyksen järjestämää ampumakoetta eli niin sanottua merkin ampumista ei
hyväksytä vaadittaviin ammuntoihin.
- Jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen ampumansa hirvi tulee pistettyä ja suolistettua
välittömästi kaadon jälkeen.
- Osallistumaan saaliin poiskuljetukseen, teurastukseen ja muuhun jälkikäsittelyyn siten kuin siitä
seurueen kesken sovitaan.
- Noudattamaan jahtipäällikön määräyksiä, jotka koskevat passipaikkoja, kokoontumisaikoja tai
muita jahdin turvallisuuden ja onnistumisen kannalta tärkeitä seikkoja.

RANGAISTUKSET

Hirviseurueen jäsentä, myös kokelasta, voidaan rangaista seuraavista rikkeistä.

- Metsästyslain rikkominen.
- Ampuma-aseen huolimaton käsittely, esim. vahinkolaukaus.
- Jahtipäällikön antamien määräysten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen, kuten toistuva
myöhästyminen sovitulta kokoontumispaikalta, poistuminen passipaikalta ennen määräaikaa ilman
hyväksyttävää syytä, tms.
- Alkoholin käytöstä metsästyksen aikana.
- Toistuvasta ohi- tai haavoittavasta laukauksesta.

RANGAISTUSSEURAAMUKSET.

- Erottaminen määräajaksi seurueesta.
- Liharangaistus, jonka lihaosuudella oleva suorittaa liharangaistuksena lähtökohtaisesti ja ilman
lihaosuutta oleva vastaavalla summalla rahaa.
- Myös ampujalle kuuluvat pää, sarvet, nahka ja elimet voidaan sääntöjä rikkoessa määrätä
luovuttamaan seurueelle.
- Mikäli joku tarpeettomasti tai huolimattomuuttaan ampuu hirveä siten, että paistit rikkoontuvat
pahoin tai liha muutoin pilaantuu, olkoon velvollinen ottamaan pilalle menneen osan itselleen tai
korvaamaan aiheuttamansa vahingon rahalla.
- Rangaistuspäätöksen tekee seurueen valitsema ryhmä johon, jahtipäällikön lisäksi, kuuluu kuusi
seurueen jäsentä.
- Päätös on tehtävä heti, kun asiaan liittyvät seikat on selvitetty ja siitä tiedotetaan välittömästi
muulle seurueelle.
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