Oriveden metsästysseuran hirvenmetsästyssääntö vuodesta 2017 alkaen
1. Hyvät metsästystavat.
Hirvenmetsästys on vapaaehtoista harrastusta, mikä on parhaimmillaan rentoa, hauskaa ja
elämyksellistä seuruemetsästystä. Siihen päästään kun kunnioitamme maaston muita
liikkujia ja metsästystovereitamme niin teoissamme kuin puheissammekin. Metsästäjä ei saa
olla metsällä alkoholin vaikutuksen alaisena.
2. Metsästyspäivä
Tavoitteena on suorittaa päivän aikana kaksi noin kahden tunnin mittaista hirvijahtia. Ajojen
välissä kokoonnutaan makkaranuotiolle.
3. Metsästysvarusteet
Metsästäjä käyttää oranssia päähinettä ja liiviä. Aseenkantolupa, hirvikoesuoritustodistus ja
metsästyskortti ovat aina mukana metsällä. Ampuja huolehtii siitä, että ase on kohdistettu.
Metsällä käytetään vain metsästysasetuksen sallimia patruunoita.
4. Radioliikenne
Radiokanava sovitaan käskynjaolla. Radiopuhelinviestien tulee olla lyhyitä ja ajon kulkuun
oleellisesti liittyviä. Liika puhuminen paljastaa hirville passiketjun sijainnin, minkä takia
vain tärkeät asiat kysytään tai ilmoitetaan radiopuhelimella. Oleellisia asioita ovat
ampumisen tulos, koira-ajon meno passin läpi tai pyydystyksen kohteena olevien hirvien
näkeminen, jos ajomiehillä ei ole niistä tietoa. Turvallisuussyistä voi olla tarpeen varoittaa
maaston muista kulkijoista. Passipaikan sijainti selvitetään kartasta jo käskynjaolla.
5. GPS
Koirien gps-paikantimien käyttö helpottaa erityisesti koirien kiinniottoa. Samoin
paikanninta voi käyttää seisontahaukun paikallistamiseen. Paikannustietoa ei saa käyttää
siten, että paikannustiedon perusteella siirrytään autolla ajon eteen ja ammutaan hirvi.
Tarvittaessa voidaan menetellä siten, että joko koiramies tai passimies siirtyy metsästyksen
johtajan ohjeella karttaan merkittyyn tyhjänä olevaan passipaikkaan odottamaan ajoa ja
ampuu hirven merkityltä passipaikalta. Haavoittuneen hirven tapauksessa menetellään
metsästyksenjohtajan ohjeiden mukaisesti. Koiran paikannintieto pitää olla
metsästyksenjohtajan käytettävissä.
6. Metsältä poistuminen
Mikäli metsästäjä joutuu poistumaan kesken päivän asia on ilmoitettava jos mahdollista jo
passien jakotilaisuudessa metsästyksenjohtajalle. Yleensä metsältä poistutaan vasta kun
saalis on kuljetettu ja teurastettu.
7. Autot
Autot pitää pysäköidä siten, että muu liikenne ei siitä esty mukaan lukien puutavara-autot.
Autoa ei saa käyttää hyväksi hirven ampumistilanteessa.
8. Ampuminen
Turvallinen ampumasektori selvitetään heti passiin tultua, vaikka passien jaossa ei olisi
annettu erikoisohjeita ampumasuunnista. Hirvi tunnistetaan ennen ampumista. Laukaus
ammutaan vain, jos hirvi on lähes varmalla osumakohdalla. Hirveen pyritään aina
ampumaan keuhko-osuma. Pakenevaa hirveä ei ammuta. Lisälaukaus ammutaan, jos se on
tarpeen. Ylipitkille matkoille ei ammuta. Ampumapaikka ja hirven sijainti laukaisuhetkellä

merkitään mahdollista haavakkojäljitystä varten. Ammuttua hirveä saa seurata jälkien
sivussa 100-200 m. Hirvikoesuoritus on oltava voimassa. Lisäksi hirviporukan jäsenen on
käytävä harjoittelemassa vähintään kolme kertaa vuodessa liikkuvan hirven ampumista.
9. Pistäminen ja suolistaminen
Saaliin pistäminen on ampujan tehtävä. Nykytietämyksen mukaan pistämisen merkitys
lihanlaatuun on vähäinen. Mikäli osuma ei ole keuhko-osuma hirvi on pistettävä. Hirvi
suolistetaan kiirehtimättä. Yleensä suolistamiseen kannattaa pyytää avustaja, jotta hirven
huonosta asennosta johtuen ei rikottaisi suolia tai fileitä turhaan. Lopuksi hirvi käännetään
siten, että rintaontelo tyhjenee verestä.
10. Saaliin kuljetus ja nylkeminen
Kaikki osallistuvat saaliin kuljetukseen ja nylkemiseen. Seurueen vakinaisen
lihanleikkuuryhmän jäsenten ei tarvitse osallistua nylkemiseen.
11. Lihanjako
Lihanjaon periaatteet päätetään ennen hirvijahtia. Seurueen lihamestari suunnittelee ja
toteuttaa jaon.
12. Koirametsästys
Koirametsästys on ensisijainen metsästysmuoto. Kaikilla halukkailla hirviseurueen
jäsenillä on mahdollisuus tuoda koiransa metsälle. Nuoria koiria voidaan kouluttaa
erillään seuruejahdista metsästyksenjohtajan ohjeiden mukaisesti, siten että koiralle on
lupa ampua seisontahaukkuun hirvi. Nuorella koiralla tarkoitetaan tässä koiraa, jolle ei
ole aiemmin kaadettu hirveä. Tästä on kuitenkin vuosittain sovittava erikseen.
Koiranohjaaja joko pyrkii ampumaan hirven oman koiransa seisontahaukkuun tai yrittää
ohjata sen passiin. Passiketjun läheisyydessä haukku kannattaa ohjata passiin. Jos
haukulla on useita koiria, turvallisuussyistä on erityisen tärkeää sopia kuka menee
haukulle. Viime kädessä metsästyksenjohtaja antaa ohjeet.
Mahdollisista koirakoulutuksen rajoituksista päätetään kesäkokouksessa.
13. Kyttäysmetsästys
Kyttäysmetsästystä voidaan harjoittaa esimerkiksi pelloilla, riistapelloilla tai
ruokintapaikoilla. Kyttäysmetsästykseen tarvitaan peurajahtivoudin lupa, millä
varmistetaan, että samalle kyttäyspaikalle ei mene kahta metsästäjää tietämättä
toisistaan.
14. Yhteisluvat
Mikäli hirvikanta sallii, seuramme alueelta voidaan ampua hirviä samassa yhteisluvassa
oleville muille seurueille. Vastaavasti OMS voi luvan saadessaan pyytää hirviä muiden
yhteislupaseurueiden alueelta. Lupa pitää kysyä aina etukäteen.
15. Valkohäntäpeuranmetsästys
Valkohäntäpeuroja metsästetään joko kyttäysmetsästyksenä tai seuruejahtina
ajometsästyksenä. Valkohäntäpeuran metsästyksessä saa käyttää luotiasetta, haulikon
täyteistä tai jousta. Ajometsästyksessä voidaan käyttää valkohäntäpeuran ajoon laillisia
koiria. Kyttäysmetsästyksen periaatteet sovitaan vuosittain hirvipalaverissa.

Valkohäntäpeuran metsästykseen voivat osallistua myös hirviporukkaan kuulumattomat
seuran jäsenet, mikäli he täyttävät lain edellyttämät vaatimukset.
16. Metsäkauriinmetsästys
Metsäkaurista metsästetään joko kyttäysjahtina tai ajometsästysjahtina joko koiran avulla
tai miesajona. Kauriin metsästyksen periaatteet sovitaan vuosittain kesäkokouksessa.
Kauriin metsästykseen voivat osallistua myös hirviporukkaan kuulumattomat seuran
jäsenet, mikäli he täyttävät lain edellyttämät vaatimukset. Metsäkauriin metsästyksessä saa
käyttää joko luotiasetta, haulikkoa tai jousta. Kauriin ampunut metsästäjä on velvollinen
tekemään kaatoilmoituksen Oma Riista- järjestelmään.
17. Metsästyksenjohtajat ja muut toimihenkilöt
Hirvieläinten metsästyksen johtajana toimii seuran puheenjohtaja. Mikäli hän ei halua
toimia johtajana, hirviporukka valitsee metsästyksenjohtajan ennen kauden alkua
pidettävässä palaverissa. Samalla valitaan kaksi varajohtajaa hirvijahtiin, kaksi
varajohtajaa valkohäntäpeurajahtiin sekä lihamestari. Lihamestarin tehtäviin kuuluu
lahtivajan siisteydestä huolehtiminen, lihanjaon suunnittelu, lihanjaon työnjohto ja
lihanleikkuu. Teurasjätteiden kuljetuksen ja Mettälän siivouksen hoitavat järjestäjät.
Järjestäjälista laaditaan metsästyskaudeksi kerrallaan. Lihanleikkaajat saavat vapautuksen
järjestäjävuorosta.
18. Jahtiin osallistuminen
Jahtiin voi osallistua joko koko-osuudella tai puoliosuudella. Puoliosuuden
hirvestysmaksu on 60 % täydestä maksusta. Puoliosuudella metsästäminen ei vapauta
hirvenmetsästyksen ulkopuolisesta talkootoiminnasta. Puoliosuudella metsästävä
koiramies saa puoli koiravuoroa ja puoli passivuoroa. Metsästyksen johtaja pitää kirjaa
metsälle osallistumisesta, mutta metsästykseen osallistuminen on aina vapaaehtoista.
Muissa seuroissa metsästäminen ei saa haitata oman seuran jahtia.
19. Koejäsenten osallistuminen jahtiin
Koejäsenet voivat osallistua hirvijahtiin maksamalla vuosittaisen hirvestysmaksun sekä
10 % hirviporukan liittymismaksusta. Etukäteen maksettu liittymismaksu osuus hyvitetään
lopullisessa maksussa. Liittymismaksua ei palauteta jäsenen erottua hirviporukasta.
20. Muut osallistujat
Ne Oriveden metsästysseuran jäsenet, jotka eivät ole hirviporukan jäseniä tai
hirviporukan jäsenet, jotka eivät osallistu kyseisen vuoden jahtiin lihaosuudella, voivat
osallistua hirvijahtiin ilman lihaosuutta. Osallistumiseen sisältyy velvollisuus osallistua
hirvien maastosta kuljetukseen ja nylkemiseen.
Seuran ulkopuoliset vieraat osallistuvat maksamalla vieraskortin. Myös he osallistuvat
saaliin kuljetukseen ja nylkyyn.

Hirvenmetsästyssääntö hyväksytty Oriveden metsästysseuran kesäkokouksessa 8. 8. 2017.
Olen tutustunut tähän hirvenmetsästyssääntöön ja sitoudun noudattamaan sitä.
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