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Hirvijahteihin on oikeutettu osallistumaan:
Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on ollut jäsenenä vähintään yhden ( 1 ) vuoden ja
täyttää jäsenenä olon velvollisuuden.
Peurajahtiin varsinainen jäsen voi osallistua jo ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan, kun
jäsenyysvelvoitteet (liittymismaksu) on maksettuna ennen ilmoittautumiskokousta.
Uusilla hirvenmetsästäjillä yksi ( 1 ) vuosi aseetonta palvelusta. Metsästyksen johtaja voi aikaistaa
aseellisena jahtiin osallistumista.
Vuosikokouksen, johtokunnan tai hirviseurueen kutsumat jahtivieraat.
Jahtiin osallistuvan jäsenen perheenjäsenet aseettomana.
Aseellisena osallistuvan alin ikäraja on 15 vuotta.
Jahtiin osallistuminen on ilmoitettava hirviseurueen kevätkokoukseen mennessä. Samalla on
maksettava viimeistään osallistumismaksun ennakkoerä ( nykyään 20 € ) Maksua ei palauteta.
Ns. yleisiä metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet ( la-su ). Muista päivistä
seurue päättää erikseen.
Muista vuosittain määrättävistä velvoitteista päätetään hirvikokouksessa.

Ampujaksi hirvieläinjahtiin lähtevän on varmistauduttava siitä että:
* Ase on moitteettomassa kunnossa.
* Ase on kohdistettu jahdissa käytettävillä patruunoilla ( sama merkki ja luoti ).
Jokaisen hirvijahtiin osallistuvan on oltava perillä hirvieläinten metsästystä
säätelevästä laista ja asetuksesta sekä tunnettava tämän säännön määräykset.
Metsästyksen johtajan velvollisuus on tarkistaa kaikilta jahdin alkaessa, ja sen jälkeen ensi kertaa ko.
jahtikautena mukaan tulevilta seuraavat varusteet:
* Asetuksen mukaiset varusteet ( päähine ja liivi tai pusero ).
Lisäksi kaikilta aseen kanssa mukaan aikovilta:
* Aseen hallussapitolupa
* Metsästyskortti ( maksettu )
* Voimassa oleva ampumakokeen suorituskortti
Jokainen vastaa itse, että mukana oleva ase ja patruunat täyttävät asetuksen vaatimukset ja että tämä
sama ( vastaava ) varustus on mukana ja kunnossa koko jahdin ajan.
Metsästyksen johtaja yhdessä varajohtajien kanssa laatii jahtisuunnitelman.
Ennen jahtia metsästyksen johtaja pitää tilanne katsauksen, jossa on selvitettävä:
* Jahdin kulku ja operaatiot
* Mitä saa ampua
* Turvallisuusmääräykset jne.
Jahdin kuluessa ainoastaan metsästyksen johtaja ja varajohtaja tekevät tilanne arviot ja antavat uudet
ohjeet muuttuneissa olosuhteissa.
JAHDIN TURVALLISUUDESTA JA ONNISTUMISESTA KANTAA PÄÄVASTUUN
METSÄSTYKSEN JOHTAJA, JOTEN HÄN TEKEE RATKAISUT. HÄNEN MÄÄRÄYKSIÄÄN
ON TINKIMÄTTÄ NOUDATETTAVA.
* Kesken jahtipäivän poistuttaessa on ehdottomasti ilmoitettava metsästyksen johtajalle.
* Päihtyneen metsästäjän voi metsästyksen johtaja passittaa kotiin.

OSALLISTUMISVELVOLLISUUS:
* Jokaisella seurueeseen mukaan ilmoittautuneella on velvollisuus olla mukana sovittuina
metsästyspäivinä.
* Poissaolosta on ilmoitettava jahdin johtajalle etukäteen.
* Jos seurueeseen ilmoittautunut jäsen, ennen jahdin alkua tai aikana, sairastuu vakavasti tai kuolee,
on hänen perheellään oikeus liha osuuteen koko jahtikaudelta.
AMPUMATAIDON YLLÄPITO
Jokaisen ampujana jahtiin osallistuvan on vuosittain ylläpidettävä ampumataitoaan suorittamalla
virallinen ampumakoe tai seuran sisäisessä kilpailussa, seuraotteluissa tai harjoitusilloissa todistetusti
yhteensä vähintään 120 pistettä. Pistemäärä on ammuttava metsästyksessä käytettävällä aseella.
SEURUEIDEN JAKO
Mikäli hirviseurueeseen kevätkokouksessa ilmoittautuu enemmän kuin 20 jäsentä, jaetaan seurue
mahdollisimman tasan ( uudet aina pienempään ryhmään ) kahteen metsästävään ryhmään jolla
kummallakin on oma metsästyksen johtajansa.
Kevätkokous päättää metsästetäänkö yhdessä vai kahdessa seurueessa. Huom. jos alle 20 jäsentä
yhteensä niin silloin aina yhdessä.
Mikäli syyskokouksessa todetaan metsästäjien olevan edellämainittua pienempi, yhdistetään
ryhmät yhdeksi metsästäväksi seurueeksi.
Kevätkokouksessa muodostetut ryhmät tasataan kahdeksi lihanjakoryhmäksi joille jaettava saadaan
seurueelta, isot ja vasat erikseen laskettuna, vuoron perään. Ensimmäinen ampujan ryhmälle.
PASSIPAIKAT:
Vakio operaatioilla on merkatut passipaikat, jotka on merkattu värikkäillä merkeillä ( muovin käyttö
kielletty ) ja mahdollisesti numero lapuilla maastoon. Ampuma sektori pyritään merkitsemään tai
suullisesti ilmoittamaan.
Jokaisen hirvijahtiin osallistujan on tunnettava passipaikat.
Ajoja voidaan kokemuksien ja muuttuneiden olosuhteiden vuoksi muutella, joten passipaikkojen
sijainti voi vaihdella.
Merkkaamattomilla operaatioilla metsästyksen johtaja tai hänen määräämänsä varajohtaja vie
ampujat passiin ja ilmoittaa sallitun ampumasuunnan.
Passipaikat pyritään arpomaan. Passin viejällä on silti mahdollisuus määrätä passipaikoista,
huomioiden olosuhteet ja käytettävät aseet.
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Passiin meno ja passissa olo
Metsästyksen johtaja määrää ajon alkamisajan
Passiin meno on tapahduttava rauhallisesti, äänettömästi ja hajuttomasti.
Tupakointia passissa on pyrittävä välttämään.
Aseen saa ladata vasta passipaikalla.
Patruunat on poistettava aseesta ajon päätyttyä ennen passipaikalta poistumista.
Ajon aikana on ehdottomasti pysyttävä omassa passipaikassaan.
Ajon päätyttyä metsästyksen johtaja tai hänen määräämänsä henkilö kerää passit pois.
Jokaisen passimiehen on syytä pitää mielessä, että häiritsevä käyttäytyminen passissa voi pilata
koko ajon.

Ajoketju
* Ajoketjun johtaja määrää ajon kulkusuunnan, ajonopeuden ja ajon etenemisen
* Koiria käytettäessä johtaja määrää kulloinkin jahtiin osallistuvien koirien määrän.
* Kaikille halukkaille koirille tulee antaa mahdollisuuksien mukaan jahtipäiviä.
* Koiralle ja koiramiehelle tulee antaa riittävä toiminta mahdollisuudet.
PASSIIN SAAVUTTUA EI JÄÄDÄ HÄIRITSEMÄÄN PASSIMIESTÄ vaan siirrytään
hiljaisuudessa sopivaan odotuspaikkaan odottamaan kunnes koko ajoketju on saavuttanut passin.
AMPUMINEN
Hirven tai hirvien saapuessa on ampujan varmistauduttava, että hirvi on:
* Metsästyksen johtajan määräysten mukainen
* Sopivalla etäisyydellä
* Edullisessa asennossa
JOS NÄIN ON, on ammuttava varma laukaus seurueen turvallisuutta vaarantamatta.
Jos ei ole varma osumastaan, on pyrittävä saamaan uusia osumia. Tällöin on oltava erityisen
huolellinen ja säilytettävä malttinsa, ettei ammu kiellettyyn suuntaan ja tausta on varmistettu.
Erityistä valmiutta toiseen laukaukseen tarvitaan silloin, jos hirvi kaatuu välittömästi. Tällöin saattaa
kyseessä olla säkä osuma josta hirvi toipuu muutamassa sekunnissa ja poistuu toiseen ”pitäjään”
Toisen hirven ampuminen tulee kysymykseen ainoastaan jos on 100% varma ensimmäisen hirven
kaatumisesta.
Armonlaukaus ammutaan hirven korvan taakse kohti kaularangan ja pään yhtymäkohtaa, huomioiden
Turvallisuus ja koiran sijainti.
AMPUA EI SAA:
* Ampumasektorin ulkopuolelle
* Maastoon jossa on havaittu ihminen
* Epävarmaa laukausta
* Passimaastosta kuuluneen laukauksen jälkeen, jos on sovittu yhden hirven ampumisesta.
* Muuta riistaa tai vahinkoeläintä.
* Ajoketjun lähestyessä passia on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Varmistettu kaato ilmoitetaan sovitulla tavalla välittömästi johtajalle.
AMMUNTA JA HAAVOITUS
Laukauksen jälkeen on aina asennoiduttava siten, että hirvi on saanut osuman. Jos hirvi ei kaadu
näköetäisyydelle on painettava mieleensä ampumatilanne: Oma ja Hirven sijainti laukaisuhetkellä.
Johtajalle ja muille passimiehille on välittömästi ilmoitettava sovitulla tavalla:
* Mitä ammuttiin
* Mihin suuntaan ”haavakko” on liikkeellä.
* Oliko ryhmässä muita hirviä.
* Oletettu ”osumakohta”
* Varmista, että johtaja sai viestisi.
Ammuttua hirveä ei saa ilman metsästyksen johtajan lupaa seurata. Jälkiä ei saa sotkea,
on tehtävä tarkat havainnot mahdollisista verijäljistä ja veren laadusta. Ennen seuraamista
on naapurin passimiehille ilmoitettava. Tiedot on ilmoitettava sovitulla tavalla metsästyksen johtajalle.
Ohi ammunnan tai haavoittamisen jälkeen metsästyksen johtaja määrää jatkotoimenpiteet.

AMPUJAN MÄÄRITTÄMINEN
Jos kaksi tai useampi henkilö ampuu samaa hirveä, ja hirvi kaatuu passimaastoon tai ammuntaa
seuranneen jäljityksen yhteydessä, katsotaan ampujaksi hirveä ensiksi ampunut henkilö, jonka
laukauksista joku on osunut tai saattanut osua hirveen kuolettavasti, ( kuolee kahden tunnin kuluessa
ampumisesta ) ellei varmasti toisin pystytä osoittamaan. Lopullinen määritys voidaan tehdä vasta
nylkemisen jälkeen.
Mikäli ampuja haluaa, on hän oikeutettu saamaan kaatamastaan hirvestä pään ja taljan.
Mikäli ampuja haluaa taljan vastaa hän itse sen jatkokäsittelystä ja säilytyksestä. Muussa tapauksessa
talja on seurueen omaisuutta.
Jos ammuttu hirvi ei ole metsästyksen johtajan, ennen ajon alkua, antaman kaatomääräyksen
mukainen, ei ampujalla ole oikeutta päähän ja taljaan, vaan ne kuuluvat seurueelle.
Ampuja on velvollinen huolehtimaan teurasjätteiden siivoamisesta.
Ampuja on velvollinen huolehtimaan maanomistajapalan toimittamisesta viivytyksettä.
SAALIIN KÄSITTELY:
Ampuja on velvollinen pistämään kaatamansa hirven viivyttelemättä sekä osallistumaan saaliin
suolistukseen ja nylkemiseen.
Sisäelimet ( maksa, sydän ja munuaiset ) jaetaan teurastukseen osallistujien sekä mahdollisten
jahtivieraiden kesken.
Lihan jatkokäsittely on myös osa jahtia ja siihen on kaikkien pyrittävä osallistumaan yhtä aktiivisesti.
Lihaosuuksien jakaminen päätetään seuruekohtaisesti ennen jahdin alkua. Samoin koirapala
toimineelle koiralle ( koiran haltialle ).
Näiden sääntöjen tarkoitus ei ole yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisesti selvittää hirvieläinten
Metsästystä. Jokaisen on itse pysähdyttävä ajattelemaan terveellä talonpoikaisjärjellä, jotta
Jahdeistamme saadaan turvallisia, oikeudenmukaisia ja antoisia metsästysretkiä.
Jos metsästetään kahdessa seurueessa niin silloin:
* Molempien seurueiden luvassa olevat vasankaatoluvat ammutaan ensin pois ennen kuin voi
ampua ”ylimääräisiä” vasoja.
* Metsästys alkaa ensin 3 viikonloppua erikseen ja sen jälkeen joka toinen viikonloppu yhdessä.
* Junarataa pidetään sellaisena rajana että molemmat seurueet saavat metsästää ilman ilmoituksia
omilla puolillaan. Kun ylitetään rata on metsästyksen johtajien tiedettävä tilanne.
NÄIDEN SÄÄNTÖJEN TAI METSÄSTYKSEN JOHTAJAN ANTAMIEN MÄÄRÄYSTEN
RIKKOMISESTA MÄÄRÄTTÄVÄT SEURAAMUKSET
Rikkeen tahallisuudesta päättää metsästyksen johtaja yhdessä mukana olleiden varajohtajien kanssa.
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Ampumatilanteessa tapahtuneesta tahallisesta metsästyslain mukaisesta rikkomuksesta metsästäjä
menettää oikeutensa hirvieläinten metsästykseen ja lihaosuuteen yhdeksi vuodeksi
rikkomuspäivästä lukien.
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Lievemmistä rikkomuksista annettavasta sanktiosta päättää metsästyksen johtaja yhdessä
varajohtajien kanssa ( aseetonta palvelua 1 – 5 jahtipäivää )
Väärän hirven ampumisesta sanktio on 3 jahtipäivää.
Vain jahdissa mukana olo vähentää sanktio päiviä. Jos jahti loppuu ennen kuin kaikki 2 kohdan
rikkomuksista määrätyt on ollut mahdollista suorittaa, niin ne periytyvät seuraavalle jahtikaudelle.

