OUTOKUMMUN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ
Tämä sääntö koskee kaikkia OMY ry:n hirvijahtiin osallistuvia ja se on ollakseen voimassa
vahvistettava vuosittain yhdistyksen kesäkokouksessa.
1. OSALLISTUMINEN JAHTIIN: OMY ry:n hirvijahtiin voi osallistua yhdistyksen varsinainen jäsen.
Jahtiin osallistuvat voivat halutessaan muodostaa ”osakeyhtiön”, joka
maksaa vain yhden osallistumismaksun ja on oikeutettu yhteen lihaosuuteen. Ensimmäistä kertaa OMY ry:n
hirvijahtiin osallistuvalle nimitetään kummi, joka neuvoo häntä jahtiin liittyvissä asioissa.
Jahtiin on ilmoittauduttava 15.8. mennessä hirvijaoston johtajalle. Metsästysasetuksen mukaiset tiedot on
toimitettava hirvijaoston johtajalle ennen jahdin alkua. Jahtiin aikovan on lisäksi suoritettava ennen jahdin
alkua hirviammunnan harjoittelutilaisuus. Ammunta käsittää 3 laukausta juoksevaan hirveen 75 metriltä ja 3
laukausta 35 metriltä.
Ammunnasta vastaa ampumajaoston johtaja, joka toimittaa tulokset hirvijaoston johtajalle. Ammuntapäivät
ilmoitetaan vuosittain erikseen, mutta kokeen voi suorittaa myös niiden ulkopuolella ampumajaoston
valvonnassa.
2. JAHDIN JOHTAMINEN: Metsästyksen johtajan , varajohtajan, ryhmän johtajat ja koiraryhmän
johtajan (= jahdin johtoryhmä) valitsee hirvijaosto 30.6. mennessä ja valinnan vahvistaa johtokunta. Myös
metsästyksen johtaja osallistuu jahdin muun johtoryhmän valintaan. Johtokunta antaa lisäksi ohjeet ja
valtuudet hirvijahdin johtoryhmälle yhteisjahdin periaatteista.
3. JAHTIIN VALMISTAUTUMINEN: Jahtiin valmistaudutaan tekemällä ampumatorneja,
raivaamalla ampumasektoreja, numeroimalla passipaikkoja ja kunnostamalla Sörjälän
lihankäsittelytiloja. Jokainen jahtiin osallistuva on velvollinen osallistumaan näihin talkoisiin.
Talkoopäivät ilmoitetaan vuosittain erikseen, mutta talkoovelvoitteet voi suorittaa myös niiden
ulkopuolella sopimalla tehtävän työn hirvijaoston johtajan tai ryhmän johtajan kanssa. Koiramiesten
talkoovelvoite täyttyy koirien koulutuksena ennen hirvijahtia. Hirvijaoston johtaja pitää kirjaa talkoisiin
osallistuneista. Ne, jotka eivät ole suorittaneet talkoovelvoitettaan ennen jahdin alkua, joutuvat
suorittamaan sen ensimmäisenä jahtipäivänä.
Ennen jahdin alkua pidetään metsästyksen johtajan johdolla yhteinen suunnittelu- ja
koulutustilaisuus, jossa sovitaan jahdin toteutuksesta, turvallisuus kysymyksistä, vapaapäivistä jne.
4. MAKSUT: Hirvilupamaksut ym. jahdista aiheutuvat kulut kerätään jahtiin osallistuvilta etukäteen.
Maksu on suoritettava ilmoitetun ajan sisällä. Maksun laiminlyönti merkitsee jäämistä jahdin
ulkopuolelle. Metsästyksen johtaja on vapautettu kokonaan kaatolupamaksusta ja varajohtaja maksaa vain
puolet maksusta. OMY ry maksaa vuosittain yhden aikaisen hirven luvan hirviseurueelle.
5. VASTUUKYSYMYKSET: Jahdin toteutuksesta vastaa metsästyksen johtaja metsästyslain ja
asetuksen sekä tämän hirvenmetsästyssäännön mukaisesti. Jokainen jahtiin osallistuva on vastuussa
toiselle, myös jahdin ulkopuoliselle , aiheuttamastaan vahingosta. Mikäli jahdin aikana sattuu hirveen
liittyviä taloudellisia menetyksiä, vastaa niistä koko hirviseurue. Tällöin kulut jaetaan tasan kaikkien
kesken. Jos joku saa sakot jahdin aikaisesta lainrikkomisesta on hän itse velvollinen ne suorittamaan
Avotulen teko ilman maanomistajan lupaa on kielletty ja mahdollisen varomattoman tulenkäsittelyn
aiheuttamista seurauksista vastaa tulen sytyttäjä.

6. TURVALLISUUS JA JAHTIKURI: Metsästyksessä on noudatettava metsästyslain ja –asetuksen
määräyksiä, hirvenmetsästyssääntöä, metsästyksen johtajan ohjeita ja hyviä metsästystapoja.
OMY ry:n hirvijahdissa aseen saa ladata vasta passipaikalla, samoin patruunat on poistettava aseesta
ennen passipaikalta poistumista. Koiramiehet lataavat aseensa vasta ajon alkaessa ja poistavat patruunat
passiketjussa. Miesajossa ei ajomiehillä ole aseet ladattuina. Aseen käsittelyssä on noudatettava erityistä
huolellisuutta. Erityistä huolellisuutta on noudatettava passipaikkojen valinnoissa ja muiden jahtiin
osallistuvien paikanmäärityksessä sekä ampumasektorien valinnassa.
Myöhässä jahtiin tuleva odottakoon käynnissä olevan ajon päättymistä metsästyksen johtajan
määräämässä paikassa ennen siirtymistään omaan ryhmään.
Metsästyslain 28 §: ” Hirvieläinten metsästyksen johtaja” on seuraava ” Hirvieläimen pyyntiluvan
saajan on nimettävä metsästyksen johtaja. Metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen
noudattamaan metsästyksen johtajan antamia määräyksiä. Metsästyksen johtaja saa kieltää
metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä.”
Metsästyksen johtajan määräyksiä ovat mm.:
- Rajoitukset kyseisenä jahtipäivänä ammuttavista hirvistä esim. ammutaan vain vasaa.
- Ampuminen määrättyihin metsästyksen tai ryhmän johtajan antamiin ampumasektoreihin.
Mikäli mahdollista ryhmän johtaja määrittää myös ampumasektorin takarajan.
- Ampuminen ylipitkille matkoille(yli 100 m) on kielletty, eläimen tunnistaminen vaikeaa ja
maastossa mahdollisesti oleva koiramies voi vaarantua. Kielto ei koske haavoitettua eläintä,
mutta tällöinkin on varmistauduttava , että kohteena on oikea eläin eikä aiheuteta vaaraa.
- Passipaikan vaihto tai poistuminen passipaikalta on kielletty ilman metsästyksen tai ryhmän
johtajan lupaa.
- Jahdin ulkopuolisia vaarantava toiminta kiellettyä.
- Alkoholin vaikutuksen alaisena ei saa osallistua jahtiin.
- Asetta ei saa käsitellä varomattomasti (vahingonlaukaus ).
- Ammutaan vain niitä eläimiä mitä metsästyksen johtaja lupaa.
Metsästyslain, -asetuksen tai metsästyksen johtajan määräysten rikkomisesta sulkee metsästyksen
johtaja rikkojan määräajaksi pois jahdista. Aika voi olla 1 päivä- koko loppu jahtikausi.
Tällöin hän menettää oikeutensa lihaosuuteen poissaolon aikana tapahtuviin kaatoihin.
Metsästyksen johtaja ilmoittaa päätöksessään kuuluuko viikkojahti määräaikaiseen poissaoloon.
Toistuvasti rikkomuksiin syyllistyvä voidaan sulkea kokonaan pois myös seuraavan vuoden
hirvijahdista. ( Metsästyslaki 28 § ).
Päätöksiä tehtäessä on tarvittaessa metsästyksen johtajalla apuna johtoryhmä.
7. VIIKKOJAHTI: Viikkojahti on sallittua metsästyksen johtajan luvalla. Kuitenkin jahtiin on tällöin aina
osallistuttava vähintään kolme hirviseurueen jäsentä. Viikkojahdissa metsästyksen johtaja määräytyy
johto-organisaation mukaisesti. Viikkojahdissa kokoonnutaan pääsääntöisesti Sörjälään. Viikkojahdin
johtaja raportoi jahdin kulusta metsästyksen johtajalle. Yhteisestä viikkojahdista tulevat vapaapäivät ja
muut mahdolliset vapaapäivät sovitaan yhteisessä suunnittelu- ja koulutuspalaverissa ennen jahtia.
Isänpäivä ja Itsenäisyyspäivä ovat perinteisesti lihanjakoon oikeuttavia vapaapäiviä.
8. KAATO JA TEURASTUS: Onnistuneen laukauksen jälkeen ampuja ilmoittaa puhelimitse kaadon
tapahtuneen. Tällöin hirvi on kaatunut näköetäisyydelle. Ampuja laskee veret ja suolistaa hirven muun

ryhmän avustaessa. Suolistus aloitetaan kuitenkin vasta metsästyksen johtajan luvalla. Hirvestä kuuluu
ampujalle nahka, sarvet ja pää. Sisäelimet maksa, sydän ja munuaiset jaetaan ampujan ja hirveä
haukkuneen koiran omistajan välillä. Ampuja ja ryhmän johtajan määräämä avustaja nylkevät hirven
Sorjälässä ja lisäksi valmistavat hirven riiputus kuntoon ( lavat avataan, hyytymät poistetaan ). Nahka
laitetaan suolattuna säilytykseen nahkavarastoon. Samat henkilöt siistivät välittömästi hirvivajan
ympäristön asialliseen kuntoon. Kaikki jätteet laitetaan jo tässä vaiheessa roskasäkkeihin. Jätteiden
kuljetuksesta roskankaatopaikalle vastaa hirvijaoston johtaja.
9. HAAVOITTUNUT HIRVI: Jos hirvi ei ammutun laukauksen jälkeen kaadu näköetäisyydelle, on
kyseessä haavoittunut hirvi. Kuulohavainto voi olla tukemassa hirven onnistunutta kaatoa. Ampuja
ilmoittaa puhelimella tilanteen ryhmän johtajalle, joka antaa ohjeet jatkotoimenpiteistä
neuvoteltuaan ensin metsästyksen johtajan kanssa. VHF – puhelimen käytössä on noudatettava
harkintaa, asiallisuutta ja metsästyksen johtajan ohjeita. Ampujan tulee aina: seurata tarkkaan hirven
käyttäytymistä ammutun laukauksen jälkeen. Hänen on tarkoin merkittävä oma paikkansa ja huomioitava
hirven sijainti laukaushetkellä ja pakosuunta. Passipaikalta saa poistua vasta metsästyksen tai ryhmän
johtajan luvalla. Haavoittuneen hirven jäljityksen aloittamisen määrää metsästyksen johtaja erikseen.
10. LIHANJAKO: Lihaosuuteen oikeuttavia päiviä ovat lauantai ja sunnuntai(ellei muuta ole erikseen
sovittu). Lihat jaetaan tasapuolisesti jahtiin osallistumispäivien mukaan. Puolikas jahtipäivä oikeuttaa ½
lihaosuuteen, joten kesken päivän jahdista poistuvan tai tulijan on ilmoitettava siitä metsästyksen
johtajalle. Lihanjaon suorittavat ryhmät metsästyksen johtajan ohjeiden mukaisesti. Jokainen on
velvollinen osallistumaan hirvien paloitteluun tai esteen sattuessa järjestämään paikalle sijaisen. Lihat
jaetaan samanarvoisiin kasoihin, jotka arvotaan saajien kesken. Mikäli joku on tyytymätön, on hän
velvollinen osallistumaan kahteen seuraavaan jakoon. Lihanjaosta pidetään pöytäkirjaa. Jokainen jahtiin
osallistuva on velvollinen itse huolehtimaan lihaosuutensa hakemisesta.
11. VARTIOINTI : Lihojen vartiointia järjestetään metsästyksen johtajan harkinnan mukaan. Ryhmät
järjestävät vuorollaan vartijan sopimuksen mukaisesti. Yhden yön vartiointi vastaa lihanjakoon
oikeuttavaa päivää.
12. MAANOMISTJAPAISTIT : Ennen lihanjakoa lihoista erotetaan maanomistaja paistit (2-2,5 kg) ja
peijaislihat. Jos hirviä kaadetaan jonkin maanomistajan alueelle useampia, älköön hän saako enempää
kuin kaksi maanomistaja paistia. Maanomistajapeijaisissa arvotaan 3 paistia peijaisiin osallistuvien
kesken.
13. PEIJAISET : Maanomistajapeijaiset pidetään vuosittain marraskuussa isänpäivän aikaan (vastaa
johtokunta).

OMY ry:n hirvijahti toteutetaan hyvien erämiestapojen mukaisesti, turvallisesti ja rehtiä yhteishenkeä
korostaen.
Tämä OMY ry:n hirvenmetsästyssääntö jaetaan kaikille hirviseurueen jäsenille ennen metsästyksen alkua.
Jokainen on siihen velvollinen perehtymään ja sen mukaisesti toimimaan.
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