Turvallisuus
Opettele aseturvallisuuden neljä
sääntöä ja noudata niitä, niin meidän
kaikkien jahti on turvallista.

Turvallista
jahtia!
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Asetta on aina käsiteltävä kuin se
olisi ladattu
Älä koskaan oleta aseen olevan lataamaton. Tarkasta aseen tila jokaisen käsittelykerran aluksi ja noudata sen jälkeenkin muita sääntöjä.
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Älä ikinä osoita aseen piipulla
mitään, mitä ei ole tarkoitus
ampua (piippukontrolli)
Aseella saa osoittaa vain kohteeseen,
jonka ampumiseen olet henkisesti valmis,
vaikka sitä ei olisikaan tarkoitus ampua.
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Pidä sormi pois liipaisimelta
(sormikontrolli)
Pidä sormi suorana liipaisinkaaren ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes näet
kohteen tähtäimessä.
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Ole varma kohteesta ja taustasta
Älä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut. Varjoa, ääntä tai siluettia ei tule
ampua, jos kohdetta ei voi nähdä kunnolla.
Varmista myös tausta, jotta kohteen kokonaan läpäisevä luoti ei aiheuta vaaraa.
Jos itse havaitset näissä asioissa epäkohtia, sinulla on aina oikeus huomauttaa ja
toisaalta, jos sinua näistä huomautetaan,
niin asiasta tulee ottaa opiksi ja kiittää
huomauttajaa.
Lataa tai tulosta oma ohjeesi
metsastajaliitto.fi/oppaat

Hirvenmetsästysohje
Hirven metsästys on yleensä seuruemetsästystä. Jahti aloitetaan
yhdessä ja lopetetaan yhdessä. Jahti päättyy, kun saalis on vajassa ja
viimeinen koira ja mies pois maastosta.
Metsästyksen johtaja

Metsästyksen johtajana toimii henkilö,
joka on omariistassa ilmoitettu metsästyksen johtajaksi ja jonka nimi on paikalla
olevista metsästyksen johtajista ylimpänä.
Metsästyksen johtaja johtaa jahtia lain
suomin oikeuksin (ML30§) ja seurueen
yhdessä sopimien pelisääntöjen puitteissa.
Metsästyksen johtaja päättää metsästyksen käytännön järjestelyistä ja huolehtii

metsästyksen turvallisuudesta, sekä valvoo, että pyyntiluvan ehtoja noudatetaan.
Metsästyksenjohtajan tehtävä on varmistaa, että jahti tapahtuu lupa-alueella ja
esimerkiksi passit eivät ole yleisellä tiellä.
Jos jotain menee pieleen, metsästyksenjohtaja käsittelee asian paikan päällä tai
asia viedään seuran myöhempään käsittelyyn. Vakavammissa rikkeissä metsästyksenjohtaja ottaa yhteyttä viranomaisiin.

Metsästyksen johtajalla on oikeus tarkastaa jahtiin osallistuvan metsästyskortti ja
ampumakokeen suorituskortti.
Metsästyksen johtaja ohjeistaa metsästäjät ennen jahdin aloittamista. Metsästyksen
johtajalla on oikeus poistaa jahdista henkilö, joka ei noudata annettuja ohjeita.

Alkoholi

Metsästäminen alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena
on kielletty. Alkoholin ja huumausaineiden
nauttiminen jahdin aikana on kielletty. Jos
et ole ajokuntoinen, et ole metsästyskuntoinen.

Varusteet

Ota jahtiin mukaan lain edellyttämät
oranssi liivi sekä päähine ja tarpeeksi
muita varusteita kuten vaihtovaatteet ja
varakengät, jotta pystyt olemaan koko jahtipäivän mukana. Jalan kastumisen ei tarvitse estää jahdin jatkumista. Huomioi
säähän sopiva pukeutuminen sekä eväät,
istuin, valaisin, puukko, kumikäsineet, tulentekovälineet, koiran talutin, viestilaitteet
akut ladattuina, luvat, ase ja patruunat.

Passitus

Jaa karttasovelluksesta paikkatietosi muille,
jos mahdollista. Siirry passiin metsästyksen
johtajan ohjeiden mukaisesti. Autolla siirryttäessä aseen on oltava lataamattomana
suojuksessa. Jos sinut jätetään autosta passiin, paina ovi varovasti kiinni. Valmistele
varusteesi ennakkoon, että pystyt jäämään
passipaikalle mahdollisimman äänettömästi, mutta ripeästi. Jos olet epävarma,
oletko oikeassa paikassa, varmista metsästyksenjohtajalta. Lipasta ja lataa ase vasta
passipaikalla. Jos passissa on torni, lataa
ase vasta tornissa.
Varmista muiden metsästäjien sijainti, turvalliset ampumasuunnat ja sinulle varmat ampumaetäisyydet. Käytä arvioinnissa maaston kiintopisteitä, esim. ”tuota
kuusta lähempänä olevaa ammun, kauempaa en.”
Jos kuulet laukauksia, ole valmis ampumaan mahdollisesti haavoitettua hirveä.
Jos passiin tulee koira, älä ota koiraan kontaktia ellei metsästyksen johtaja tai koiranohjaaja ole muuta määrännyt.
Kun saat ohjeen purkaa passin, poista
aseesta patruunat ja lipas.

Ampuminen
Käskynjako:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mitä metsästetään
Missä metsästetään
Miten metsästetään
Milloin on lupa ampua
Passitus
Logistiikka
Viestintä
Koirien käyttö
Toiminta ammuttaessa
Toiminta ammunnan jälkeen
Saaliin käsittely ja kuljetus
Turvaohjeet (viimeisenä jäävät
paremmin mieleen)

Käytä lyijyttömiä luoteja, jos mahdollista.
Ennen laukausta, varmistu turvallisesta ja
puhtaasta ampumalinjasta, käytä ampumatukea, jos mahdollista. Älä ammu tiheikössä olevaa hirveä, älä koskaan ammu
”aavistusta hirven hahmosta”. Ole 100%
varma kohteesta ennen laukausta. Ampumaton laukaus ei pitkään harmita.
Varmistu, että hirvi on luvallinen ja päivän
ohjeiden mukaisesti metsästettävä yksilö.
Huomioi ikä ja sukupuoli.
Jos ampumalinjalle nousee aikuinen lehmä,
varmistu, ettei sillä ole vasoja mukana.
Varmista koiran sijainti. Ammuttaessa koira
ei saa olla ampumasuunnasta katsottuna

hirven edessä tai takana, vaan reilusti sivulla.
Ammu hyvin tähdätty laukaus
keuhko–sydänalueelle. Osuma rintakehän alueelle tappaa nopeasti
ja laskee veret pois lihaksista.
Seuraa hirven reaktiota osumasta. Jos havaitset vain haavoittaneesi hirveä, varmista turvallinen tausta ja ammu uusintalaukaus. Seuraa pakenevaa hirveä katseella ja kuulolla. Paina
mieleesi paikka, missä näit hirven
viimeksi ja mistä suunnasta kuulit ääniä.
Älä poistu passista. Ilmoita johtajalle tilanne ja toimi ohjeiden
mukaan.
Passista poistutaan vasta, kun metsästyksen johtaja on antanut siihen
luvan.

Hirvikellosta voit tutkia vitaaleiden
alueiden osumapinta-alaa
ampumakulman muuttuessa.

