HIRVENMETSÄSTYKSEN JOHTAJIEN KOULUTUS
SAARENKYLÄ 6.9 / 8.9.2005

YLEISTÄ:

Pyyntiluvan saaja nimeää metsästyksen johtajan. (ML 28§)
- jokaisella seurueella yhteisluvassa oma johtaja
- muodollisesti nimeää yhteisluvan saaja (allekirjoitus)

PYYNTILUVAN SAAJAN TEHTÄVÄT:
Hakemus on jätettävä huhtikuun loppuun mennessä riistanhoitoyhdistykselle.
Ilmoitus metsästyksen johtajasta on tehtävä riistanhoitoyhdistykselle ennen
metsästykseen ryhtymistä.
On huolehdittava pyyntilupamaksusta ja tehtävä ilmoitus metsästyksen tuloksesta
jahdin päätyttyä.
On annettava metsästyksen johtajalle selkeät ohjeet metsästyksen toteuttamisesta:
- kaatolupien enimmäismäärä
- menettely haavoittuneiden eläinten osalta
- ilmoitus metsään jääneestä haavakosta

METSÄSTYKSEN JOHTAJAN TEHTÄVÄT
(Huom. MA 23§:n muutos 1mom. osalta, voimaan 1.8.2005)
Suunnittelee käytännön metsästystapahtumat.
Antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä
noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä.
Huolehtii, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan.
”Muutoksilla pyritään korostamaan yksittäisen metsästäjän omaa vastuuta
metsästyksestään ja sitä, että metsästyksenjohtaja vastaisi selkeästi niistä asioista,
joihin hänellä on konkreettisesti mahdollisuus vaikuttaa. Muutoksella ei kuitenkaan
heikennetä metsästyksenjohtajan asemaa, vaan hän voi edelleenkin esimerkiksi kieltää
metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata hänen antamiaan määräyksiä.
Jokainen metsästäjä vastaa siis jatkossa itse siitä, että hänen käyttämänsä ase ja
patruunat sekä varusteet ovat säännösten mukaisia ja että luvat ja ”dokumentit” ovat
kunnossa. Metsästyksenjohtajalla ei ole enää oikeutta vaatia aselupia nähtäväkseen,
mutta lienee soveliasta etenkin vierasjahdeissa, että vieraat esittävät voimassaolevan
metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen jahtivoudille.” ( MKJ / Jari Pigg )

METSÄSTYKSEN SUUNNITTELU
Metsästysalueen kartta.
- metsästyksen suunnittelu kartalla
- metsästysalue, vuokraamattomat maa-alueet
Turvallisuustoimenpiteet.
- kartoita etukäteen riskitekijät
- muiden maastossa liikkuvien varoittaminen tarvittaessa
- varoituskyltit
- huomioi aikaisempien vuosien kokemukset
- uusien metsästäjien huomioiminen
Ensiapuvalmius.
- jokaisella metsästäjällä sidetarpeet ja narua repussa
- puhelimet / tiedon välittäminen
Metsästysmuodon valinta.
- ajo-, koira-, väijyntämetsästys
Passipaikkojen merkitseminen maastoon.
- ampumasektorit
- ampumalavojen tarkistus, uusien rakentaminen
Ajomiesten käytön suunnittelu.
Koirien käytön suunnittelu.
- jälkikoiravalmius
Yhteydenpito metsästyksen aikana.
- radiopuhelimet, kännykät, torvet, pillit
- naapurialueiden metsästyksen johtajien yhteystiedot
Jahtiohjelma.
- päivittäinen / koko kaudelle
Autojen käyttö.
- eivät saa estää muuta liikennettä
- kokoontuminen, parkkipaikat, liikenneturvallisuus
Saaliin kuljetus ja käsittely.
- mönkijät, traktorit, peräkärryt, vetoahkiot
- lahtivajojen kunto ja siisteys
- lihankäsittely
Havaintokortin täyttö, näytteiden otto, saalispäiväkirjan pitäminen.
Kaatoilmoituksen tekeminen riistanhoitoyhdistykselle.
Peijaiset.
- aika ja paikka

ESIMERKKI METSÄSTYKSEN JOHTAJAN KÄSKYNJAKOTILAISUUDESTA
Huolehdi, että metsästyksen johtajana tai varajohtajana tunnet sinulle asetetut
vaatimukset ja tehtävät.
1. Selosta lupaehdot
- lupa-alue, kaadettavien hirvien määrä, ikä ja sukupuoli
2. Selvitä turvallisuusmääräykset
- aseen lataaminen ja patruunoiden poistaminen
- ampuminen (sektorit, passipaikat)
- haukulle meno
- kaadolle meno
- miten menetellään haavoittamistilanteessa
3. Selosta päivän jahtisuunnitelma
- aikataulut, kokoontumiset
4. Selosta käytettävät merkit ja yhteydenpito
- puhelimet, torvet
5. Selvitä verotussuunnitelma
- millaisia hirviä ammutaan, mitä säästetään
6. Selvitä saaliin käsittely
- suolistus, kuljetus, nylkeminen
7. Anna ohjeet havainnoinnista, mittauksista, näytteiden otosta, saalispäiväkirjasta
8. Varmistaudu, että kaikki ovat ymmärtäneet annetut ohjeet.
- kysy, ovatko kaikki ymmärtäneet, onko kysyttävää
9. Tee selväksi seuraamukset jos annettuja ohjeita ei noudateta
- metsästyksen johtaja huolehtii metsästyksestä
- muista uusien metsästäjien osalta, että he tietävät annetut ohjeet ja
määräykset
- laadi kirjallinen ohje tärkeimmistä määräyksistä ja tehtävistä
- jos porukalla on hirvenmetsästyssääntö, huolehdi se kaikille osallistujille
HYVÄ HIRVENMETSÄSTYSTAPA
Asennoidu oikein tapahtuneisiin vahinkoihin.
- niitä sattuu kaikille ja vahinko on metsästykseen kuuluva riskitekijä
Haavoittuneet hirvieläimet.
- selkeät ohjeet
- jahtia ei jatketa ennen kuin tilanne on selvitetty, ilmoitus naapuriporukoille
Väärä eläin.
- ilmoita heti poliisille ja selvitä mitä tapahtui
- poliisi ymmärtää vahingon – ei salaamista
Muista tehtäväsi oikea asenne.
- tärkein ominaisuutesi ja paras osa hyvää hirvenmetsästyskulttuuria
Sinulla on oikeus poistaa metsästyksestä henkilö, joka ei noudata määräyksiäsi.
Tartu heti tarvittaessa asiaan, mikäli ongelmia ilmenee. Selvittäkää asiat puhumalla.
Kohtele seuratovereitasi tasapuolisesti. Edustat johtajana seuraasi ja toimit sen
nimissä.
Luo metsästykseen leppoisa kanssatovereitasi ja eläimiä kunnioittava ilmapiiri.
Kunnioita toisen omaisuutta ja luo ulkopuolisille myönteinen kuva harrastuksesta.
Anna etusija metsätöille ja poromiesten ettotöille.

VARUSTEITA JA KOIRIA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ
Metsästäjän henkilökohtainen varustus: (MA 22§)
- punainen tai oranssinpunainen päähine tai päähineen suojus ja väriltään
samantapainen liivi, takki tai muu vastaava vaatekappale
- ampujilla; metsästyskortti, aseen hallussapitolupa ja todistus ampumakokeen
suorittamisesta (pelkästään ajomiehenä tai koiranohjaajana hirven
metsästykseen osallistuvana ei edellytetä metsästyskorttia)
- aseet; (MA 16§)
* luoti vähintään 9g, E100 vähintään 2700 J tai
* luoti vähintään 10g, E100 2000J
* itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme
patruuna ovat kiellettyjä (huom. karhu vain kaksi)
* kokovaippaluoti on kielletty
* itseladattu patruuna on luvallinen
* täyteinen on kielletty
Kytkemättömänä ei saa käyttää ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 28 cm.(MA 12§)
Hirvieläinten metsästyksessä käytettävän koiran metsästyskokeita saadaan järjestää ja
tällaista koiraa kouluttaa 20.8. - 31.12. välisenä aikana. (ML 52§)
HAAVOITTUNUT HIRVIELÄIN
Asetuksen 40 §:n muutoksella poistettiin ilmoitusvelvollisuus metsään haavoittuneena
jääneestä hirvieläimestä. Jatkossakin ilmoitus poliisille on kuitenkin tehtävä jo
aiemmin ilmoitusvelvollisuuden piirissä olleista sudesta, karhusta, ahmasta ja
ilveksestä ja nyt myös villisiasta. Nämä eläimet ovat sellaisia, jotka voivat
haavoittuneena aiheuttaa vaaraa yleiselle turvallisuudelle.
Vaikka haavoittuneesta hirvieläimestä ei enää tarvitse ilmoittaa poliisille, se ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että ilmoitusvelvollisuus olisi kokonaan poistunut. Mikäli
haavoittunut eläin siirtyy toisen alueelle, on se pyrittävä lopettamaan tai asiasta on ML
84 §:n mukaan pyrittävä ilmoittamaan alueen omistajalle, metsästysoikeuden haltijalle
tai poliisille. Käytännössä ilmoitus tehdään yleensä naapurialueen metsästysseuran
metsästyksen johtajalle tai luvansaajalle, jolloin voidaan sopia eläimen jäljittämisestä.
Haavoittuneen hirvieläimen jäljitys ja lopettaminen vieraalla alueella:
• Vieraalle alueelle kaatuneen tai sinne siirtyneen eläimen saa
ampuja lopettaa
• Vieraalle alueelle tällaista eläintä ei kuitenkaan saa lähteä
jäljittämään, lopettamisen saa suorittaa ainoastaan alueen rajan
välittömässä läheisyydessä. Ampujan on aina pystyttävä
osoittamaan, että eläin oli todella haavoittunut omalla lupa-alueella.
• Jos eläin menee pidemmälle on jäljityksestä ja pyynnin jatkamisesta
sovittava alueen luvansaajan tai metsästyksen johtajan kanssa.
Vieraalle alueelle kaatunut hirvieläin:
• Kuuluu pääsäännön mukaan sille, jolla on pyyntilupa ko. alueelle.
Jos tämä ei halua hirveä, kuuluu eläin sen metsästäneelle.

•
•

•

Jos kenelläkään ei ole pyyntilupaa, kuuluu eläin sen metsästäneelle.
Eläimen saa ottaa haltuunsa ja käsitellä asianmukaisesti ellei
kyseisen alueen pyyntiluvan saajaa tavoiteta.
Ilmoitus on tehtävä kyseisen alueen metsästysoikeuden haltijalle
välittömästi tai viimeistään seuraavana päivänä. Jollei
metsästysoikeuden haltijaa tavoiteta, ilmoitus on tehtävä poliisille,
jolloin ampuja saa kahden vuorokauden kuluttua ilmoituksesta pitää
eläimen.
Jättösarvet kuuluvat löytäjälle.

Poliisipiirin myöntämä uusi pyyntilupa:
• Jos kaadettu hirvi on vahingoittunut tai sairas ja enemmän kuin
puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä johdu pyyntiluvan
saajasta, myöntää kihlakunnan poliisilaitos hakemuksesta maksutta
uuden luvan vanhan tilalle.
• Poliisi voi todeta edellä mainitun tilanteen selvissä tapauksissa. Jos
eläinlääkärin lausunto on tarpeellinen, kulut maksaa luvan saaja.
• Muista ilmoittaa uudesta luvasta lopullisessa kaatoilmoituksessa ja
liitä päätöksestä ote kaatoilmoitukseen
OHJEITA HIRVENMETSÄSTÄJÄLLE
A. Ennen jahtia.
Tarkista, että
* ase ja tähtäimet ovat moitteettomassa kunnossa
* patruunat täyttävät annetut määräykset
* ase on kohdistettu käyttämällesi patruunalle
Huolehdi, että vaatetuksesi on määräysten mukainen.
Tarkista, että mukanasi on voimassa oleva metsästyskortti, todistus suoritetusta
ampumakokeesta ja aseen hallussapitolupa sekä muut tarvittavat varusteet (puukko,
kompassi, tulitikut, ensiapuvälineet, narua jne)
Kuuntele huolellisesti metsästyksen johtajan antamat ohjeet ja määräykset ennen
jahtia. Kysy, jos joku asioista on epäselvä.
B. Ohjeita ampujille
Muista metsästyksen johtajan antamat määräykset ja ohjeet.
Alkoholin käyttö jahdissa osoittaa rikollista piittaamattomuutta koko seurueen
turvallisuudesta. Peijaiset ovat asia erikseen.
Ampumatilanteessa muista turvallisuusnäkökohdat.
Selvitä ennen laukaisua:
* sallitut ja kielletyt ampumasuunnat
* sektorit, huomioi asutus, tiestö, metsästystoverit
* ampumamatka, näkyvyys
* vain yksi hyvin tähdätty laukaus, paras turvallisuustekijä
* ampuminen tapahtuu aina omalla vastuullasi
* muista poistaa patruunat tilanteen päätyttyä

C. Ohjeita ajomiehille
Ajomiehet eivät saa ampua.
Noudata metsästyksen johtajan antamia ohjeita ja määräyksiä.
Muista turvallisuuteen liittyvä vaatetus.
Toista sovittujen merkkien antaminen arkailematta, jotta ajoketju pysyy koossa.
Pyri säilyttämään oikea suunta ja nopeus tarkkailemalla ja pitämällä yhteyttä
vieruskaveriin.
Kulje maastossa tarkkaillen hirvien jättämiä jälkiä, jotta voit tarvittaessa selvittää
havaintosi metsästyksen johtajalle.
Vältä tarpeetonta melua ja huutamista.
Suorita ajo loppuun ketjun mukana ja siirry vasta sen jälkeen sovitulle
kokoontumispaikalle.
HIRVENMETSÄSTYS KAATOPAALUT
-

merkki tulee olla selvä
luvansaajan nimi
ampuja
minkälainen hirvi
kaatopäivämäärä

HIRVENMETSÄSTYS JAHDIN AIKANA TEHTÄVÄT KAATOILMOITUKSET
-

viimeistään maanantai-iltana rhy:lle ( fax, sähköposti, tekstiviesti, puhelin)
luvansaaja
kaatopaikka (tilan RN:o , maaston kohta ) koordinaatit
hirven laatu (uros / naaras, sarvet hirven ikä )
ampuja

