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HIRVENMETSÄSTYSOHJE
Tämä hirvenmetsästysohje jaetaan jokaisen hirvenmetsästysseurueen johtajalle.
Metsästyksenjohtajan on suositeltavaa jakaa jokaiselle seurueen jäsenelle ohje
kirjallisena. Seurueen A-johtaja käy ohjeen seurueelle suullisesti läpi kauden
ensimmäisellä käskynjaolla. Ohje löytyy lisäksi seuran kotisivuilta osiosta
Hirvenpyynti. Jokainen hirvenmetsästäjä perehtyy lisäksi omatoimisesti ohjeeseen.
Ohjeen muuttuessa ja/tai päivittyessä käydään uusi ohje aina suullisesti läpi.
METSÄSTYKSENJOHTAJAN TEHTÄVÄT
Metsästyksenjohtajan tehtäviä ovat suunnitella käytännön metsästystapahtuma,
antaa tarvittavat määräykset metsästyksestä ja turvallisuudesta, huolehtia
pyyntiluvan ehtojen ja sääntöjen noudattamisesta sekä emättömäksi jääneen vasan
pyytämisen yrittämisestä. Metsästyksenjohtaja huolehtii, että kaatolupapaperit ovat
mukana ja kunnossa.
Seuruemetsästyksessä on aina oltava läsnä metsästyksen A tai B – johtaja.
( seuruemetsästys = jahtiin osallistuu useampi kuin 1 metsästäjä )
Mikäli A-johtaja ei ole jahdissa, aamun käskynjaolla määritetään ao. päivänä
metsästyksestä vastaava B-johtaja
Metsästyksenjohtajalla on oikeus tarkistaa, että seurueella on asianmukaiset asia- ja
lupapaperit kunnossa. Jokainen vastaa kuitenkin itse omien asiakirjojensa
voimassaolosta ja lainvoimaisuudesta:
• Riistanhoitomaksu on suoritettu
• Ampujana jahtiin osallistuvat ovat suorittaneet ammuntakokeen
• Lisäksi kauden ensimmäisellä käskynjaolla tarkistetaan ampumaharjoittelukortin
suoritteet (suositus 2 kpl / kausi)
Metsästyksenjohtajan tulee valvoa, että kaikilla metsästykseen osallistuvilla
metsästäjillä on määräystenmukaiset varusteet päällä. Jahdissa käytetään
turvaoranssia väritystä:
•
•

Ylävartalon vaatteesta ja päähineestä vähintään 2/3 osaa turvaoranssia
Päällimmäisenä vaatteena turvaoranssin värinen liivi, takki tms., josta vähintään
2/3 osaa turvaoranssia

Esim. turvaoranssista vaatetuksesta (”vanha” punainen väri ei ole enää sallittu):
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OMA RIISTA
Oma Riista päivitetään aina metsästyspäivän päätyttyä seurueen yhteyshenkilön
toimesta.
Metsästyspäivät
•

Kaikki metsästyspäivät merkitään Oma Riistaan seurueen yhdyshenkilön toimesta
o Vaikka saalista ei tulisikaan, metsästyspäivä merkitään
o Vahtimismetsästykset merkataan myös Oma Riistaan
o Viikolla tapahtuva metsästys merkataan Oma Riistaan
o Aina, kun joku seurueen jäsen tai osa jäsenistä käy jahdissa

Kaadot
•
•

Kaatopaikat merkataan Oma Riistaan seurueen yhteyshenkilön toimesta
Huomioi, että kaadettu hirvi täytyy merkata myös havainnoksi (hirvi on
havaittava ennen kuin sen pystyy kaatamaan)

Havainnot
•
•

•

Havainnot merkataan Oma Riistaan seurueen yhteyshenkilön toimesta
Pyri aina mahdollisimman todelliseen havaintojen merkitsemiseen (esim. mikäli 1
hirvi juoksee koko passiketjun läpi ja jokainen jäsen merkitsee sen havainnoksi,
merkataan tästä 1 havainto)
Havainnot on aina oltava näköhavaintoja

LUPAMAKSU
Metsästyksenjohtaja huolehtii lupamaksun ja kävelyrahan maksamisesta seuran tilille
heti jahdin päätyttyä. Tämä helpottaa rahastonhoitajan tehtäviä, kun viivästyviä
lupamaksuja ei tarvitse erikseen karhuta.
Tili: Simon Alajoen Linnustajat ry, FI91 5427 0220 0116 90
METSÄSTYS TOISEN SEURUEEN/SEURAN ALUEELLA YHTEISLUVAN SISÄLLÄ
Saman yhteisluvan sisällä on mahdollista metsästää ja/tai kaataa hirvi toisen
seurueen ja/tai seuran alueelle, mutta siihen on ehdottomasti oltava aina alueen
metsästysseurueen metsästyksenjohtajan lupa (metsästysoikeudenhaltijan lupa). Ota
yhteys metsästysseurueen A-johtajaan.
Lupa kysytään aina ennen toisen seurueen ja/tai seuran alueelle siirtymistä ja/tai
metsästyksen aloittamista. Lupaa ei koskaan kysytä jälkikäteen!
Mikäli et heti saa yhteyttä tarvittaviin henkilöihin, odota ja yritä uudelleen. Lupa
on oltava!
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ALOITA METSÄSTYS AINA SILTÄ ALUEELTA JOHON SINULLA ON LUPA OLEMASSA, EI
MISTÄ SATTUU.
KOIRA SIIRTYY TOISEN SEURUEEN/SEURAN ALUEESEEN
Koiran siirtyessä hirven kanssa ulos omasta alueestasi toisen seurueen ja/tai seuran
alueeseen on siitä aina ja jokainen kerta ilmoitettava alueen metsästysoikeudenhaltijalle, metsästyksenjohtajalle ja pyydettävä lupa alueeseen. Ilmoitus ja lupa
kysytään tapauskohtaisesti jokainen kerta erikseen, ei kerran syksyssä.
HAAVAKON METSÄSTÄMINEN
Mikäli haavoittunut hirvi siirtyy toisen seurueen ja/tai seuran alueeseen on siitä aina
ja jokainen kerta ilmoitettava alueen metsästysoikeudenhaltijalle, metsästyksenjohtajalle ja pyydettävä lupa alueeseen. Ilmoitus ja lupa kysytään tapauskohtaisesti
jokainen kerta erikseen, ei kerran syksyssä.
Mikäli et tiedä keneen pitäisi ottaa yhteyttä soita yhteysluvan haltijalle: Lauri
Karjalainen 040 0700 544
TURVALLISUUSSYISTÄ ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ, ETTÄ TOISEN ALUEESSA
METSÄSTÄMISEN TAI SINNE SIIRTYMISEN OHJETTA NOUDATETAAN. JOKAISESSA
TILANTEESSA ON TIEDETTÄVÄ KETÄ ALUEELLA KULLOINKIN METSÄSTÄÄ
IHMISRAVINNOKSI KELPAAMATON HIRVI
Mikäli saaliiksi saatu hirvi on pilaantunut, ilmoita siitä välittömästi Simon rhy:n
toiminnanohjaajalle (Jyrki Miettunen). Ota kuvat ja tee raportti. Kuvista täytyy käydä
ilmi, miten hirvi on pilaantunut ja kuvia on hyvä täydentää tekstillä. (aistinvaraiset
havainnot, miten havaittu, mahdolliset syyt pilaantumiselle jne.)
Kirjaa raporttiin:
•
•
•
•
•

Eläimen sukupuoli
Ikä (aikuinen/vasa)
Pyyntiajankohta
Pyyntipaikka
Yhteisluvan ja lupaosakkaan nimi

Yhteisluvan haltija hakee uuden luvan, jonka liitteeksi laitetaan laadittu raportti
pilaantuneesta hirvestä. Raportin laatii hirviseurue.
Mahdollisista eläinlääkärikuluista vastaa metsästysseurue.
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PASSI JA ASEEN KÄSITTELY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pysy määritetyssä passipaikassa, älä koskaan vaihda passia ilmoittamatta siitä
muille kanssametsästäjille
Mikäli koet tarvitsevasi vaihtaa passipaikkaa kysy siihen aina lupa
Kaikissa tilanteissa varmistetaan ampumasektorit ja varmistetaan lähimpien
passien sijainnit. Älä koskaan ammu kohti toista passia ja pidä riittävä
turvamarginaali ampumasektoreissa!
Ase ladataan vasta passissa tai koiran haukulle hiivittäessä
Tyhjennä ja varmista ase aina passin / tilanteen päätyttyä
Poista lipas (lippaallinen kertatuli) tai tyhjennä makasiini (itselataava kertatuli)
Poista patruuna piipusta
Poista ase vireestä piippu turvallisesti maahan osoittaen
Tauoilla ase säilytetään lataamattomana lipas poistettuna tai makasiini
tyhjennettynä ja lukko auki
Saalista vedettäessä ase on pidettävä aina lataamattomana ja vireestä
poistettuna

VIIKOLLA METSÄSTÄMINEN:
• Viikolla metsästyksen aloittamisen ajankohdasta sovitaan erikseen
• Metsästyksestä ilmoitetaan aina A johtajalle
1. Ilmoita milloin menet metsään
2. Ketä jahtiin osallistuu
3. Huomioi seuruemetsästyssääntö

VAHTIMISMETSÄSTYS:
• Seurue sopii vahtimismetsästyksestä / peltojahdista ja siinä kaadettavista hirvistä
erikseen kausikohtaisesti
• Peltojahtiin menosta ja saadusta saaliista ilmoitetaan aina A-johtajalle. (jahtiin
menosta ilmoitus aina etukäteen)
• Vahtimismetsästys merkataan myös Oma Riistaan
• Vahtimismetsästyksessä A- tai B-johtajan läsnäolotarvetta ei ole
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METSÄSTYS PYSÄYTTÄVÄLLÄ KOIRALLA
•
•
•
•
•
•

Mikäli hirveä haukkuu useampi koira, ei ammuta. Tilanteessa on
vahingoittumisriski koirilla ja kaatajalla. Mikäli molemmat koiranohjaajat antavat
luvan kaatoon, voi hirven kaataa
Koiralle yrittää kaatoa yksi metsästäjä kerrallaan
Koiran ohjaajan kanssa sovitaan kuka yrittää kaatoa. Pyritään antamaan
mahdollisuuksia mahdollisimman monelle halukkaalle metsästäjälle
Koiralle kaadettaessa täytyy aina varmistua, että koira on hirven
jommallakummalla sivulla
Koiran yli tai koiraa kohti ei ammuta (kun koira on hirven edessä tai takana).
Odota "puhdas" tilanne ja varmista mitä ammut, varmista myös tausta.
Kts.kuva1.
Ennen lopetuslaukausta koira on hyvä kytkeä ja siirtää pois hirveltä

Kuva1. Ampuminen koiranhaukkuun

Hirvenmetsästysohje on käyty läpi jäsenille ja hyväksytty kesäkokouksessa 19.8.2018
-Johtokunta
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YHTEYSTIEDOT
Seurueet ja metsästyksenjohtajien yhteystiedot:
Seurue No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Metsästyksenjohtaja Yhteystieto (puh.No.)
Jari Vilmi
0400 494959
Antti Juntunen
040 3585660
Mikko Haapaniemi
040 7640944
Esko Jäärni
050 3747004
Reima Kemppainen
0400 451813
Tommi Ylisuvanto
040 5139313
Esko Pekkala
0400 944564

RHY Toiminnanohjaaja:
Jyrki Miettunen

050 3723702

Yhteisluvan haltija:
Lauri Karjalainen

0400 700544

Seuran puheenjohtaja:
Teuvo Haapaniemi

040 7269867

