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7. Voimassaolo ja vahvistaminen  

1. Hirvenmetsästyksen järjestäytyminen 

1.1. Kokoukset 

1.1.1. Varsinainen kokous 

Hirviseurueella on vähintään yksi varsinainen kokous vuodessa. 

Varsinainen kokous on pidettävä viimeistään kunkin vuoden syyskuun puoliväliin mennessä. 

Varsinaisen kokouksen kutsuu koolle edellisen vuoden metsästyksenjohtaja yhdessä seuran sihteerin 

kanssa. 

Varsinaisessa kokouksessa: 

• Äänioikeutettuja ovat edellisellä kaudella hirven metsästykseen osallistuneet seuran jäsenet. 

• Valitaan seuraavaa metsästyskautta varten metsästyksenjohtaja ja varajohtajat. 

• Valitaan edustajat "Suuren hirviseurueen" kokoukseen. 

• Valitaan johtoryhmään vähintään kaksi henkilöä seuran puheenjohtajan, sihteerin, 

metsästyksenjohtajan ja varajohtajien lisäksi. 

• Valitaan ryhmänjohtajat. 

• Valitaan saaliinjakoryhmään kaksi johtajaa, jotka valmistelevat lihanjaon. Lisäksi ryhmään valitaan 

tarpeellinen määrä jäseniä. 

• Päätetään osallistumismaksun suuruudesta metsästyksenjohtajan esittämien laskelmien 

perusteella. 

• Päätetään metsästyksen aloittamisajankohdasta sekä kokoontumispaikasta. 

• Päätetään sekä jäsenen että seurueen vieraan vierasmaksun suuruudesta. 

• Kokousmenettelyistä on muutoin voimassa mitä seuran säännöissä mainitaan. 

 

1.1.2. Ylimääräinen kokous 

Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää johtoryhmä. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään 

johtoryhmän määräämät asiat. Kokousmenettelyistä on muutoin voimassa mitä seuran säännöissä 

mainitaan. 

1.2. Ohjeet 

Hirvieläinten metsästyksessä noudatetaan Suomen lakien ja asetuksien lisäksi tätä 

hirvenmetsästysohjesääntöä sekä metsästyksen- ja ryhmänjohtajien tilannekohtaisia määräyksiä. 

1.3. Johtoryhmä 

Johtoryhmä on päätösvaltainen hirvenmetsästystä ja lihanjakoa koskevissa asioissa, kun vähintään puolet 

sen kokoonpanosta on edustettuna. 

1.4. Metsästyksenjohtajat 

Tekee johtoryhmän kanssa arvion syksyn tulevasta lupamäärästä määräaikaan mennessä. 

Huolehtii kaatolupien maksamisesta ja seurueen osallistumismaksujen rahastuksesta yhdessä seuran 

taloudenhoitajan kanssa. Seuran taloudenhoitaja huolehtii seurueen tilinpidosta. 
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Huolehtii, että muutkin tarpeelliset yhteydenotot ja tarvittavat ilmoitukset tulevat ajallaan tehdyiksi. 

Metsästyksenjohtaja, seuran puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat yhteistoiminnan ja tarvittavat neuvottelut 

naapuriseurojen kanssa. 

Metsästyksenjohtajan ollessa estyneenä, vastaavat varajohtajat hänen tehtävistään. 

1.5. Osallistumisoikeus 

Seurueeseen voi liittyä henkilö, joka on seuran jäsen tai seuran vuosilupalainen. 

Seurueeseen liittyvän on täytettävä Suomen metsästyslain ja –asetuksen asettamat ehdot. 

Lisäksi edellytetään, että hän on maksanut kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun. 

Lopullisen päätöksen uuden jäsenen osallistumisesta hirvijahtiin tekee johtoryhmä. 

Kohtuullisen ampumaharjoittelun ja ampumataidon osoittamiseksi, on jokaisen seurueen jäsenen 
osallistuttava yhteenlaskettuna vähintään kolmeen seuran hirviharjoitusammuntatilaisuuteen ja/tai 
hirviammuntakilpailuun. 

Vastaavat suoritukset voi toteuttaa myös seuran varsinaisten harjoituksien ja kilpailujen ulkopuolella, kun 
niistä toimittaa kirjallisen tiedon ennen hirvijahtiin osallistumista hirvenmetsästyksen johtajalle tai 
ammuttamisesta vastaavalle henkilölle. 

1.6. Osallistumismaksu 

Hirvijahtiin osallistuvalla metsästäjällä tulee olla maksettuna seuran jäsenmaksu sekä hirvijahtiin määrätty 

osallistumismaksu. 

Aseellisesta vieraasta on oltava maksettuna vierasmaksu, mistä huolehtii isäntä. 

Varsinaisen kokouksen määräämä osallistumismaksu on suoritettava määriteltyyn eräpäivään mennessä. 

Johtoryhmä voi määrätä ylimääräisen osallistumismaksun jahtikauden aikana, mikäli varsinaisessa 

kokouksessa määrätty maksu ei riitä seurueen kuluihin. 

Metsästyksenjohtajan ei tarvitse suorittaa osallistumismaksua. 

Aseettomana jahtiin osallistuva maksaa täyden osallistumismaksun, mikäli haluaa täyden saalisosuuden. 

Seurueen jäsen, joka ei halua saalisosuutta, maksaa vain puolet osallistumismaksusta. Ampujan osuus 

hänelle sen sijaan kuuluu. 

Yhdellä saalisosuudella voi osallistua maksimissaan kaksi metsästäjää. Tästä tulee informoida 

taloudenhoitajaa ja metsästyksenjohtajaa viimeistään maksua suoritettaessa. 

1.7. Vieraat 

Seurueen jäsen saa ottaa johtoryhmän, metsästyksen johtajan tai varajohtajan luvalla mukaansa vieraan. 

Aseellisesta vieraasta on maksettava vierasmaksu. Isäntä vastaa vieraastaan, selvittää tälle seurueen 

säännöt ja antaa tarvittavat tiedot metsästyksestä. 

Myös seurue voi ottaa vieraan. Päätökset seurueen vieraasta tekee johtoryhmä. 
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Saalisosuutta ei vieraalle kuulu, mutta ampujan osuus kuuluu. 

 

2. Vastuut 

Jokainen metsästäjä on vastuussa siitä, että on täysin kykenevä kaikilta osin osallistumaan jahtiin. 

2.1. Noudatettavat lait, asetukset, ohjeet ja määräykset 

• Metsästyslaki 

• Metsästysasetus 

• Lupaehtojen määräykset 

• Hirvenmetsästysohjesääntö 

• Metsästyksenjohtajan ja varajohtajien käskyt ja ohjeet 

• Ryhmänjohtajien käskyt ja ohjeet 

 

2.2. Metsästyksenjohtajien tehtävät (MA 23§ 1. mom.) 

1. suunnitella käytännön metsästystapahtumat 

2. antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista 

turvallisuustoimenpiteistä; 

3. huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan 

2.3. Ryhmänjohtajat 

Ryhmänjohtajat avustavat metsästyksenjohtajaa jahdin suunnittelussa ja ovat mukana metsästyskäskyä 

annettaessa. 

Ryhmänjohtajan ollessa estyneenä, määrää metsästyksenjohtaja tai varajohtaja hänelle sijaisen. 

Ryhmänjohtaja vastaa, että ryhmä kokonaisuudessaan toimii turvallisuutta vaarantamatta ja voimassa 

olevien lakien, asetusten sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

2.4. Ryhmän jäsenet / metsästäjät 

Jokaisen jahtiin osallistuvan on tunnettava metsästyslain, -asetuksen ja lupaehtojen määräykset sekä 

seuran hirvenmetsästysohjesääntö sekä noudatettava niitä. 

Metsästyksenjohtajan, varajohtajien, johtoryhmän ja ryhmänjohtajien käskyjä ja ohjeita on ehdottomasti 

noudatettava. 

Tähän ohjeeseen on jokaisen tarkoin tutustuttava ja se on tunnettava ennen jahtiin osallistumista. 

3. Turvallisuus 

3.1. Aseen käsittely 

• Ole kaikissa tilanteissa erittäin varovainen aseen käsittelyssä 

• Käsittele asettasi aina niin kuin se olisi ladattu 

 

• Älä koskaan suuntaa asetta ketään ihmistä kohti 

• Asetta ei saa kuljettaa/säilyttää ladattuna tai lipastettuna 
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• Lataa ja varmista aseesi vasta passipaikalla tai ajon lähtöpaikalla 

• Poista patruunat aseestasi heti, kun ajo on päättynyt 

• Ladatessa tai poistaessa patruunoita, suuntaa ase siten, ettei vahingonlaukaus eikä sen kimmoke 

voi aiheuttaa vaaraa 

• Tarkasta tullessasi kokoontumispaikalle tai noustessasi autoon, että ase on tyhjä 

• Älä koskaan koske luvatta toisen aseeseen 

3.2. Ampuminen 

Varmista, että hirvi on ampumasektorissa. 

Varmista, ettei ampulinjalla ole risuja tai muita esteitä ja että osut hyvin. 

Huomioi, että ohi ammuttu laukaus on aina vaarallinen. 

Ammutusta eläimestä ja sijainnista tulee antaa välittömästi tieto radiolla. 

Armonlaukauksen voi mennä kaadolle ampumaan vain erityistä varovaisuutta noudattaen, kun on 

varmistettu viereisten passimiesten sekä koiramiehen tiedottamisesta. 

Armonlaukausta ammuttaessa on huomioitava turvallinen ampumasuunta ja kimpoavan luodin 

mahdollisuus. 

Armonlaukaus ammutaan poikittain niskanikamiin. 

3.3. Poikkeustilanteet 

3.3.1. Metsästyksen keskeyttäminen 

Metsästyksenjohtaja tai varajohtajat voivat keskeyttää metsästyksen pakottavaksi katsomassaan 

tilanteessa radiolla tai matkapuhelimella. Tämän jälkeen ei enää kukaan saa ampua hirviä. Vain 

haavoittuneen hirven saa lopettaa. 

3.3.2. Haavoittaminen 

Mikäli hirvi laukauksen jälkeen pakenee pois näköpiiristäsi kaatumatta, paina tarkasti mieleesi 

ampumapaikkasi ja hirven sijainti laukauksen hetkellä. 

Luvan saatuasi tai ajon päätyttyä merkitse ampumapaikkasi ja hirven sijainti ampumahetkellä selvästi. Älä 

sotke hirven jälkiä. 

Mikäli hirvi menee laukauksen jälkeen toisen ampujan sektorille, ilmoita tälle selvästi mitä hirveä ammuit. 

Kuuntele myös tarkasti pakenevan hirven aiheuttamia ääniä ja niiden suuntaa. 

Haavoittamistilanteen jälkeen kiirehtimisellä ja hätäilyllä saadaan aikaan useimmiten vain haittaa. 

Ilmoita mahdollisesta haavoittamisesta välittömästi metsästyksenjohtajalle ja ryhmänjohtajalle. Ilmoita 

myös pakeniko hirvi ajoalueelle vai sen ulkopuolelle. 

Ampujan on oltava valmiina seuraamaan hirveä jäljittäjien kanssa metsästyksenjohtajan käskyn saatuaan. 

 

Mikäli metsästyksenjohtajan tai varajohtajan saapuminen viivästyy, määrää hän ajon päätyttyä 1-2 ampujaa 

seuraamaan hirveä erillisin ohjein. Hirven jälkien merkitseminen ja seuraaminen on tehtävä jälkien viereltä 

siten, ettei hirvien jälkiä sotketa. 
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3.3.3. Sanktiot 

Tilanteessa, jossa hirviseurueen jäsen ampuu metsästyksenjohtajan antaman käskyn vastaisen hirvieläimen, 

päättää johtoryhmä hänen oikeudestaan ampujanosuuksiin. 

Johtoryhmä voi määrätä sanktion harkintansa mukaan edellä mainitussa tilanteessa seurueen jäsenelle 

muutoinkin, esimerkiksi rajoittamalla osallistumista hirvijahtiin, mikäli teko katsotaan erittäin 

raskauttavaksi ja seurueen moraalia murentavaksi. 

Jos seurueen jäsen toimii vastoin metsästyslakia, -asetusta, käskyjä tai ohjeita, esiintyy jahdissa tai 

nylkemispaikalla humalassa tai muutoin toiminnallaan aiheuttaa vaaraa, häiriötä tai vahinkoa seurueen 

jäsenille tai sivullisille, on metsästyksenjohtajalla, varajohtajalla tai johtoryhmällä oikeus poistaa hänet 

jahdista välittömästi. 

Lisäksi hän on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon. 

Ohiammutusta laukauksesta tai haavoittamisesta, jos laukaus ei johda kaatoon saman päivän aikana on 

sovittu yhteisesti maksettavan pummi-/kahviraha 20 €. 

4. Metsästys 

4.1. Järjestäytyminen jahtiin 

4.1.1. Käskynjako 

Jokaisena jahtipäivänä kokoonnutaan käskynjakoon ennalta ilmoitettuun paikkaan, missä 

metsästyksenjohtajan johdolla käydään läpi jahtisuunnitelma. 

Käskynjaossa määritellään 

• metsästettävä (luvallinen) riista 

• metsästystapahtuman suunniteltu kulku 

• passiketjujen sijainnit 

• ryhmänjohtajat ja ryhmäkohtaiset vastuut 

• metsästyksenjohtajien sijoittautuminen ja tehtävänjako 

• metsästyksen aloitusajankohta 

• kokoontumispaikka jahdin ja/tai päivän lopuksi 

Varajohtaja ja ryhmänjohtajat osallistuvat jahdin suunnitteluun metsästyksenjohtajan apuna. 

Suunnittelussa on huomioitava ryhmien vahvuudet ja noudatettava tasapuolisuutta. 

Mikäli joku seurueen jäsenistä saapuu myöhässä paikalle, tulee hänen ilmoittautua ryhmänsä johtajalle tai 

metsästyksenjohtajalle sekä hankkia tietoonsa annetut ohjeet. 

4.1.2. Ryhmien järjestäytyminen 

Ryhmänjohtaja 

• määrittelee ryhmän kokoontumispaikan 

• määrää ampujille passipaikat 

• näyttää turvalliset ampumasektorit 

 

• ilmoittaa suunnan ja etäisyyden mihin ketjussa seuraavana oleva passimies jää 

• näyttää ajon saapumissuunnan 
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4.1.3. Liikkuminen ja pysäköinti 

Liikkuminen jahtiin liittyen tulee tehdä turvallisesti huomioiden tieliikennelait. 

Ajoneuvojen määrä tulee ryhmäkohtaisesti minimoida ja ne tulee pysäköidä ryhmänjohtajan ohjeiden 

mukaisesti niin, ettei muuta liikennettä estetä tai aiheuteta vaaraa. 

4.1.4. Varusteet ja vaatetus 

• lain / asetuksen mukainen vaatetus 

• vaadittavat luvat ja kortit 

• kohdistettu kunnossa oleva ase 

•  asetuksen määräämät panokset 

• koiran talutushihna tai –naru 

• radiopuhelin (vhf -puhelin) 

4.2. Toiminta jahdissa 

4.2.1. Radiopuhelimen käyttö 

• ensisijainen viestiväline 

• vain metsästystapahtumaan oleellisesti liittyvä viestintä 

• selkeä viestintä; lyhyet ilmaisut, nimet, ilmansuunnat, etäisyydet… 

• viestiliikenteen seuranta 

• tarvittaessa viestiliikenteen välittäminen 

Tiedonkulun varmentamiseksi huolehdi, että radiopuhelimesi on oikealla kanavalla ja virta kytkettynä. 

Radiopuhelinliikennettä on jatkuvasti seurattava, että voit varmistua kaiken tarpeellisen tiedon 

saamisesta. Radiopuhelimen rinnalla tulee käyttää matkapuhelimia tapauksissa, jotka vaativat 

yksityiskohtaisempaa viestintää. 

4.2.2. Passi (koiralla ajometsästys) 

Passiin mennään yhtenäisenä ryhmänä, josta 

• kukin ampuja jää määrätylle paikalleen siten, että hän yksin jäätyään on passipaikallaan 

äänettömästi ja liikkumatta 

• määrätyltä passipaikaltaan ei saa missään tapauksessa siirtyä pois ilman metsästyksenjohdon 

erillistä käskyä / lupaa 

• Ampujan on tarkkaan selvitettävä itselleen oikeat ampumasektorit ja läheisten passimiesten 

sijainti, kysymällä ne ryhmänjohtajalta, sekä varmistamalla näköhavainnoin tai luotettavasti radiolla 

• Ase ladataan vasta omalla passipaikalla 

• Aseesta poistetaan patruunat ja irrotetaan lipas ennen passista poistumista passiketjua purettaessa 

4.2.3. Ampuminen 

Varmista, että kohteenasi oleva hirvi on varmasti lupaehtojen ja metsästyksenjohtajan määräysten 

mukainen, ennen kuin laukaiset aseesi. 

 

Ensimmäisen laukauksen hirveen on oltava kuolettava. Mikäli et ole varma, että sinulla on mahdollisuus 

osua hyvin, jätä ampumatta. 
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Mikäli et ole varma, että laukauksesi osui, ammu uudelleen. Seuraa katseellasi hirveä koko laukausten 

välisen ajan niin, että ammut samaan hirveen. 

Varmista, että uudelleen ampuessasi hirvi on edelleen ampumasektorissasi. 

Kiinnitä huomiota hirven käyttäytymiseen laukauksen jälkeen: 

• Mikäli hirvi kaatui, mutta ei ole passipaikan välittömässä läheisyydessä, sen luokse ei ole syytä 

mennä ennen ajon päättymistä. 

• Mikäli hirvi ei kuole kaatumispaikalle, voi ampuja mennä lopettamaan eläimen armonlaukauksella, 

kun on varmistanut radiolla, että muut läheisyydessä olevat metsästäjät ovat tietoisia ampujan 

siirtymisestä ampumasektoriin. 

Armonlaukaus ammutaan poikittain niskanikamiin, huomioiden turvallinen ampumasuunta ja luodin 

kimpoamisen mahdollisuus. Armonlaukausta ammuttaessa, kun koira on kaadolla, on koira kytkettävä 

riittävän kauas kaadosta koiran turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. 

4.2.4. Koiralla metsästys 

Koiran ohjaajan raportointi jahtiveljille on ensisijaisen tärkeää. 

Koiramiesten on riittävän usein annettava metsästysradiolla tietoa muille metsästykseen osallistuville 

koiran liikkeistä ja mahdollisesta haukusta, kokonaiskuvan ja mielenkiinnon sekä turvallisuuden 

säilymiseksi. 

Hirven ampuminen koiran haukusta: 

• Haukulle ei saa mennä kukaan muu kuin koiran ohjaaja, ilman koiran ohjaajan tai 

metsästyksenjohtajan lupaa. 

• Koira tulee kytkeä riittävän etäälle kaadetusta hirvestä ja sille tulee antaa rauha kaadon jälkeen. 

• Armonlaukausta ammuttaessa, kun koira on kaadolla, on koira kytkettävä riittävän kauas kaadosta 

koiran turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. 

4.2.5. Ajometsästys 

Ajometsästyksessä noudatetaan samoja periaatteita kuin koiralla metsästettäessä. 

Lisäksi: 

Ryhmänjohtaja antaa ajoketjulle yhtenäisen liikkeellelähtömerkin sovittuna ajankohtana. 

Ajometsästyksessä ketjun lähestyessä passia on ampujan riittävän aikaisessa vaiheessa päätettävä, milloin 

hän ei enää voi ajomiesten turvallisuuden takia käyttää passin edessä olevaa ampumasektoria, vaan hirvi 

on laskettava passin läpi mahdolliseen takasektoriin. 

Ajoketjussa edetään maastossa rauhallisesti kävellen, pysähdellen, kuunnellen ja seuraten ketjun 

etenemistä. 

Molemmilla puolilla oleviin ajomiehiin pidetään yhteys ajon aikana sovituin merkein. 

Ajoketju pysähtyy aina kun saavutaan linjalle, jossa on sovittu ketjun oikaisusta, kuuluu hirvihaukku, 

ampumista tai muu sovittu pysähtymismerkki. Ajoketju jatkaa etenemistään vain käskystä. 

Ajoketjussa aseenkäytöstä määrätään aina tapauskohtaisesti erikseen. 

Ajoketjun tullessa passiin, menevät ajomiehet lähinnä olevan passimiehen luo. 
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Ajomiehet siirtyvät kokoontumispaikalle yhdessä passimiesten kanssa. 

4.3. Kaadon jälkeen 

Mikäli osuma ei ole rintaontelon alueella, on veri laskettava pois katkaisemalla hirven kaulavaltimot kaulan 

ja rinnan yhtymäkohdasta. 

Kun passin purkamisesta on ilmoitettu, kokoonnutaan hirven kaatopaikalle, ellei toisin ole sovittu. 

Kaatopaikalta ei saa poistua ilman ryhmänjohtajan lupaa, ennen kuin on varmistettu, että saalis saadaan 

kuljetettua pois. 

Ampujan lisäksi kaikki kaatopaikalla olevat ovat velvolliset osallistumaan saaliin käsittelyyn avustamalla 

tarvittaessa hirveä avaavaa ja suolistavaa metsästäjää. 

Jokaisen jahtiin osallistujan on syytä opetella suolistus. 

4.4. Saaliin kuljetus ja käsittely 

Mikäli hirvi ei ole tien laidassa, on kaikkien hirvimiesten osallistuttava sen vetämiseen sellaiseen paikkaan, 

josta se voidaan kuljettaa ajoneuvolla nylkypaikalle. 

Saaliin siirtämiseen pyritään käyttämään seurueen omistamaa tähän tarkoitukseen osoitettua perävaunua. 

Mikäli jahtiin osallistujilla on käytössään avolavallisia autoja tai auton perävaunuja, voidaan niitä 

tarvittaessa hyödyntää omistajan suostumuksella. 

Hirvenampuja ja hänen ryhmänsä avustaa ammutun hirven nylkemisessä. 

4.5. Kokoontumiset ja jahdin päättäminen 

Ennen ajon aloittamista suoritettavassa käskynjaossa ilmoitetaan, mihin kokoonnutaan ajon päätyttyä. 

Jokaisen on huolehdittava, että hän saa kokoontumispaikasta tiedon ryhmänsä johtajalta. 

Käskynjaossa on voitu antaa jo seuraavaa ajoa koskevat ohjeet, jolloin metsästystä jatketaan näiden 

ohjeiden mukaan. 

Jokainen on velvollinen huolehtimaan, että ketjujen purkamisesta annettu käsky tulee ketjussa seuraavina 

olevien tietoon, ettei kukaan jää maastoon. 

Jahtipäivän päätyttyä on jokaisen huolehdittava, että kaikki mukana olleet saavat kyydin omalle autolleen 

tai nylkypaikalle. 

Erityisesti niiden, jotka ovat kuljettaneet ajoneuvoissaan muita jahtimiehiä, on huolehdittava maastoon 

tuotujen metsästäjien paluukyydeistä. 

Jahdista kesken päivän poistuvan on ilmoitettava siitä metsästyksenjohtajalle sekä ryhmänsä jäsenille 

mahdollisuuksien mukaan jo aamun käskynjaossa. 

Seuraavasta jahtipäivästä ilmoitetaan käskynjaossa ja/tai jahdin päättämisen yhteydessä. 

5. Saaliinjako 

5.1. Yleistä saaliinjaosta 

Mikäli seurue jaetaan metsästystä varten useampaan osaan, pidetään näitä osia saaliinjaossa kuitenkin 

yhtenä seurueena. 
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5.2. Saalisosuudet ja pisteet 

Kaatajaksi katsotaan ensimmäisen tappavan laukauksen ampuja. Epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee 

johtoryhmä tapauksen tutkittuaan. Mahaan tai suolistoon ammuttua laukausta ei katsota tappavaksi. 

Aseettomana jahtiin osallistuva metsästäjä saa täyden saalisosuuden maksaessaan täyden 

osallistumismaksun. 

Jahtiin osallistuvan metsästäjän, joka ei halua saalisosuutta, tulee maksaa puolet osallistumismaksusta. 

Ampujan osuus hänelle kuuluu. 

Johtoryhmä tai metsästyksenjohtaja (-t) määrää ne viikonpäivät, joina seurue on jahdissa ja joilta on 

mahdollista saada osallistumispisteitä. 

Pääsääntönä on, että viikon aikana on mahdollista saada enintään kaksi pistettä. 

Metsästyksenjohtajien luvalla seurueen jäsen voi saada pisteitä, jos hän jahtipäivien aikana on seuran 

edustajana muissa tehtävissä. 

Seurueen jäsen, joka metsästyksenjohtajan määräyksestä osallistuu haavoittuneen tai vahingoittuneen 

hirven metsästykseen muulloin kuin varsinaisina jahtipäivinä, saa lisäpisteen. 

Saalis jaetaan osallistumispisteiden mukaan siten, että yhdestä päivästä saa yhden pisteen. 

Kaikki pisteet ovat mukana saaliinjaossa siihen asti, kunnes lihanjako on suoritettu. 

Ampuja saa hirven pään ja nahan. Sisäelimien jakamisesta voivat ampujan kanssa hirven avauksessa tai 

nylkemisessä avustaneet ja koiran ohjaaja sopia keskenään. 

Saaliista erotetaan tarpeellinen määrä peijaisia, maanomistajia ja mahdollisia avustajia varten. 

Muusta mahdollisesta saaliin käytöstä päättää johtoryhmä. 

Ampuja vastaa siitä, että maanomistaja saa hänelle kuuluvan lihapaketin. 

Saalisosuudet on haettava viipymättä jakopaikalta. 

Jokainen on itse vastuussa saalisosuutensa noutamisesta. Mikäli saalisosuutta ei ole noudettu 

kohtuullisessa ajassa jakopaikalta, voi saaliinjakoryhmä päättää osuuden käytöstä. 

6. Toiminta hirvieläin- ja suurpetokolareissa 

6.1. Järjestäytyminen 

Hirviseurueesta kerätään lista niistä seurueen jäsenistä, jotka haluavat osallistua tarvittaessa kolarissa 

loukkaantuneiden hirvieläinten tai suurpetojen metsästykseen. 

Joko seuran oman tai ulkopuolisen SRVA -yhteyshenkilön otettua yhteyttä metsästyksenjohtajaan tai 

varajohtajaan, päättää tämä tai hänen sijaisensa tilannearvion tehtyään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

Kutsu kokoontumispaikalle, kolarissa vahingoittuneen hirvieläimen tai suurpedon lopettamiseksi, lähtee 

metsästyksenjohtajalta joko tekstiviestillä tai puhelimitse riittävän laajalla jakelulla. 

Metsästyksen johtaja tai hänen sijaisensa vastaa tarvittavasta tilannetiedottamisesta viranomaistahoille. 

Kolarista tai siihen liittyvästä toiminnasta tiedottaminen ja lisätietojen antaminen ulkopuolisille on 

viranomaisten vastuulla. 
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6.2. Toiminta 

Kokoontumispaikalla annetaan osallistujille ohjeet tilannetta johtavasta tahosta sekä noudatettavista 

menettelytavoista. 

Mahdollisen saaliin käsittely ja jako tapahtuu aina tapauskohtaisesti joko jahtiin osallistuneiden 

metsästäjien tai seuran hyväksi riippuen kolarin ajankohdasta, saaliin kunnosta tai seuran tarpeista. 

Seurueen jäsen, joka metsästyksenjohtajan määräyksestä osallistuu metsästyskaudella haavoittuneen tai 

vahingoittuneen hirven metsästykseen muulloin kuin varsinaisina jahtipäivinä, saa lisäpisteen. 

7. Voimassaolo ja vahvistaminen 

Tämä hirvenmetsästysohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja se vahvistetaan sääntömääräisessä 

kokouksessa 

Norolan metsästysseura ry:n sääntöjen mukaisesti. 

 

Mikkelissä 7. päivänä huhtikuuta 2016 


