AUREEN METSÄSTYSSEURAN JAHTIOHJEET 2020
Tätä jahtiohjetta sovelletaan hirven, valkohäntäpeuran sekä kauriin seuruemetsästyksessä,
vaikka itse jahtiohjeessa puhutaankin hirvestä.
1. Voimassaolo
Nämä ohjeet ovat voimassa koko metsästyskauden, ellei joiltakin osin metsästyksen johtaja jostakin
syystä määrää poikkeuksia. Jokainen hirvenmetsästykseen osallistuja on velvollinen noudattamaan
näitä ohjeita, sekä metsästyslainsäädännön säädöksiä ja pyyntiluvassa mainittuja ehtoja. Viime
kädessä jokainen vastaa tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Ennen metsästyksen aloittamista
kirjalliset ohjeet luovutetaan jokaiselle metsästäjälle joihin hänen tulee huolella tutustua.
Allekirjoituksellaan hän kuittaa ne saaduksi.
2. Hirvijahdin valmistelut
Jokainen metsästykseen osallistuja on velvollinen osallistumaan tasapuolisesti passilinjojen
kunnostukseen, tai muihin yhteisiin hirvijahdin valmisteluihin. Jokaisen ampujana metsästykseen
osallistujan on vuosittain ennen metsästyksen alkua kohdistettava aseensa sille patruunalle, joita hän
käyttää metsästyksessä. Lisäksi hänen on osallistuttava kilpailuihin tai harjoituksiin saadakseen
riittävän ampumatuntuman (minimi 30 laukausta).
3. Hirvijahdin asiapaperit ja varusteet.
Jokainen metsästäjä vastaa itse, että tarvittavat luvat (aselupa, voimassa oleva ampumakokeen
suorituskortti ja voimassa oleva riistanhoitomaksu) ovat metsästyksen aikana aina mukana ja että
vaatetus on MA 22§ mukainen. Asetuksen mukaan metsästykseen osallistuvalla on oltava oranssi tai
oranssinpunainen päähine tai päähineensuojus, sekä ylävartalon peittävä vaate. Väriä on oltava
vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. Jahtipäällikkö tarkastaa
asiapaperit ja varusteet jahdin alussa.
4. Aseet ja patruunat
Metsästyksessä saa käyttää vain sellaisia aseita, joihin on saatavissa metsästyslainsäädännön
mukaisia patruunoita. Jokainen metsästäjä huolehtii ja vastaa itse, että ase ja tähtäinlaitteet säilyvät
koko metsästyskauden asianmukaisessa kunnossa.
5. Turvallisuusohjeet
Jokainen metsästäjä on velvollinen noudattamaan suurinta mahdollista turvallisuutta!!! Tausta
ampumasuunnassa on oltava aina selvillä. On huomioitava jahtikaverit (erityisesti on huomioitava
passilinjojen kulmaukset), mahdollinen lähellä oleva asutus, sekä muut metsässä liikkujat. Erityistä
varovaisuutta on noudatettava tiealueilla ja niiden läheisyydessä ampumasektoria valittaessa.
(muista ns. 30:n asteen sääntö tienvarsipasseissa.) Suunnittele ampumasektorit aina heti passiin
astuessasi. Ladattaessa asetta, tai siitä poistettaessa patruunoita on aseen piipun osoitettava aina
ylös- tai alaspäin. Älä koskaan käännä aseen piippua siten, että se osoittaa toista metsästäjää.
Turvallisinta on kantaa asetta hihnasta olalla. Aseen saa ladata vasta passipaikalla. Patruunat
poistetaan aseesta heti ajon loputtua (ase on lataamaton, kun lipas on irti/makasiini tyhjä ja tietysti
patruunapesä on myös tyhjä). Kun lipas on irti tai makasiini tyhjä, laita lukko kiinni ja avaa
uudestaan ja tarkista vielä, että ase todella on tyhjä.

6. Passipaikalla
Passipaikat määräävät metsästyksen varajohtajat alueellaan tai hänen määräämänsä kyseisen
passilinjan vastuuhenkilö. Saapuessasi passiin, varmistu, että olet oikeassa paikassa. Yleisen tien
varrella tulee huomioida minimietäisyys tien keskiviivalle (20m). Ilman erityisohjetta passipaikalta
ei saa poistua. Ajon alkaminen ilmoitetaan VHF-radiolla. Metsästyksen johtajan on oltava tietoinen
kaikista ajon aikana käytössä olevista passipaikoista. Saat ampua hirveä vain siltä passipaikalta
johon, johon sinut on määrätty. Esim. et saa liikkua passipaikaltasi löytääksesi paremman
ampumakulman, koska turvallisuussektorit eivät tämän jälkeen pidä paikkaansa. Passimies ei saa
koskaan lähteä passipaikalta ilman johtajan erillistä määräystä koiran haukkuun. Passipaikalta ei saa
poistua, ennen kuin tulee käsky passien purkamisesta.
7. Hirven ampuminen
Kun/jos hirvi tulee näkyviin, varmista ennen ampumista:
-hirvi on lainsäädännön, pyyntilupaehtojen ja annettujen ohjeiden mukainen
-hirvi on sopivalla etäisyydellä (yli 75 metrin päähän ampumista tulee välttää)
-ettei maasto ampujan ja hirven välissä ole puiden tai pensaiden vuoksi liian peitteinen
-hirvi on sallitussa ampumasuunnassa sellaisessa kulmassa, että uskot saavasi siihen kuolettavan
osuman
-jos hirvi on koiran haukussa, varmista koiran turvallisuus
-Ilmoitus kaatotilanteesta heti: mitä on ampunut, montako porukassa oli, minne menivät
(pysyivätkö alueella)
-arvio osumasta. Kaadolle ei saa mennä ilman erillistä lupaa ajon ollessa käynnissä. Älä koskaan
ammu, ellet ole varma hyvästä osumasta! Muista turvallisuus aseen kanssa (varmista, että ase ei ole
ladattu , ennen kuin lähdet liikkeelle passista).
8.

Haavoittamistilanne

Jos hirveä on ammuttu, ja se ei kaadu näkö- tai kuuloetäisyydelle, voidaan sitä jäljittää korkeintaan
300 metriä. Tämän jälkeen annetaan hirven rauhoittua ja neuvotellaan jatkotoimenpiteistä, sekä
odotetaan metsästyksenjohtajan antamia ohjeita. Tilanteen selvittämistä varten ampujan tulee aina
seurata tarkkaan hirven käyttäytymistä ammutun laukauksen jälkeen, merkitä tarkoin ja selvästi
oma paikkansa laukaisuhetkellä sekä merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumahetkellä.
9. Kaatajamääritys
Tulkintatilanteissa hirvenkaatajaksi määritellään henkilö, joka on todennäköisemmin ampunut
siihen ensimmäisen tappavan osuman. Kaatajamäärityksen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan
kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia, todella epäselvä tilanne ratkaistaan arvalla.

10. Metsästyksestä poistuminen
Metsästyksestä saa poistua vasta kun metsästyksenjohtaja ilmoittaa jahdin ko. päivältä päättyneeksi
ja antaa luvan poistumiseen. Jos joudut pakottavasta syystä poistumaan jahdista kesken päivän, niin
ilmoita siitä aina metsästyksen johtajalle. (soitto, tekstiviesti, Whatsapp). Mikäli poistut kesken
ajon, ilmoita myös VHF-radiolla, jolloin muut ovat tietoisia liikkumisestasi. Hyvä tapa on myös
ennalta ilmoittaa mikäli on päiviä, jolloin ei pääse jahtiin. Jokainen ryhmän jäsen on velvollinen
osallistumaan töihin, mutta hirven ampuja toimii vastuuhenkilönä lähtien kaatopaikan pistämisestä
ruhon toimittamiseen Auramolle. Auramolla nylkyryhmä ottaa vastuun ruhosta. Nylkyryhmän
osalta jahtipäivä päättyy, kun kaikki ruhot on saatu kinneriin, ja tila siistitty ja nahka varastoitu
ohjeen mukaan. (Nylkyryhmään kuuluu vuorossa oleva nylkyryhmä, sekä ko. hirven kaataja).
Koiranohjaajalle metsästyksenjohtaja voi myöntää vapautuksen (koiraa etsimässä, tai kuivia
vaatteita vaihtamassa). Jahtipäivä päättyy, kun kaikki päivän aikana saaliiksi saadut hirvet on
toimitettu Auramolle, koirat on saatu kiinni ja on varmistettu, että nylkyryhmä ei tarvitse apua.
Mikäli päivän aikana on saatu poikkeuksellisen monta hirveä, on hyvien tapojen mukaista jäädä
avustamaan hirvien käsittelyssä.
11. Koirat
Jäsenten koiria pyritään käyttämään tasapuolisesti ja huomioimaan nuorten koirien koulutus.
Koirien käyttövuoroista vastaa porukan yhteisesti nimeämä henkilö (ajomiesten johtaja).
Metsästyksessä käytettävillä koirilla on oltava MMM:n määräysten mukaiset rokotukset.
12. Alkoholi
Päihtyneenä ei saa osallistua aseen kanssa hirvenmetsästykseen. Päihtymistila = vertaa autolla ajon
säännöksiin.
13. Radion käyttö
Passimiehet ovat puhelimillaan etupäässä kuuntelulla. Alueen varajohtaja/ajomiehet pitävät porukan
ajan tasalla. Kaikki jahtia koskeva tieto välitetään kuitenkin edelleen. Haavoittuneen hirven osalta
yhteydet pyritään hoitamaan kännyköiden välityksellä. Asiaton kielen käyttö radiopuhelimessa (eikä
muulloinkaan) ei kuulu hyviin metsästystapoihin.
14. Muut ohjeet
Metsästyksen yhteydessä jokaisen tulee noudattaa kaikkia metsästyslainsäädännön määräyksiä.
Metsästyksen yhteydessä on käyttäydyttävä asiallisesti ja otettava huomioon muut luonnossa
liikkujat. Autot tulee pysäköidä siten, ettei niistä aiheudu haittaa muille tien käyttäjille eikä
kiinteistöjen omistajille. Mikäli kohtaat maanvuokraajan tiluksillaan, muutama sana ja pieni
selostus tilanteesta on seuralle aina hyvää PR:ää. Jahdin kuluessa eteen tulevat mahdolliset
epäselvyydet ratkotaan asianosaisten ja jahtipäällikön/varapäälliköiden toimesta välittömästi tai
viimeistään Auramolla jahtipäivän päätteeksi. Aseettomien metsästysvieraiden osalta tuoja vastaa
metsästyslainsäädännön tuntemisesta. (huom! Vierailla tulee olla MA 22§ mukainen vaatetus)
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