HIRVI – JA PEURASEURUEIDEN METSÄSTYSSÄÄNNÖT 2020-21
YLEISTÄ
1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja
metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
2. Kaadettavaksi anottavien hirvien ja peurojen lukumäärä sopeutetaan alueen kannan vuosituottoon, hirvi- ja
peuratutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin.
3. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet,
ellei tässä metsästyssäännössä toisin määrätä.
4. Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain hirvi- ja peura aloituskokouksessa ja se
saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä.
5. Seurue muodostetaan jahtikaudeksi kerrallaan siten, että perusryhmän muodostavat edellisen vuoden jako-osuudella
olleet jäsenet. Aloituskokouksessa todetaan ovatko kaikki vanhat jäsenet mukana. Samalla todetaan mahdolliset uudet
seurueeseen liittyjät sekä ilman jako-osuutta osallistuvat. Lopullinen hirvi- tai peuraseurue muodostetaan hirvi- ja
peurajahtia käsittelevässä syyskokouksessa, jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.
METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa hallitus tai sen erikseen valtuuttamat seuran jäsenet.
2. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on myös hirvi- ja peuraseurueiden käytössä.
3. Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvieläintenmetsästyksen ns. yhteislupaan.
KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain vähintään yhden hirvi- ja peura-asioita käsittelevää ylimääräisen yleisen kokouksen, nimeltään
syyskokouksen. Seuran hallitus kutsuu kokouksen koolle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Vahvistetaan hirven- ja peuranmetsästyksessä käytettävät säännöt tulevalle kaudelle.
Todetaan uudet ilmoittautuneet osuusjäsenet ja vahvistetaan osuusmaksun suuruus.
Todetaan osuusjäsenluettelo
Tarkistetaan jäsenten jahtikelpoisuus (riistanhoitomaksu, seuran jäsenmaksu, osallistumismaksut,
hirvenammuntakoe ja vaatimuspisteet /-laukaukset sekä hygieniavaatimukset.
Vahvistetaan lopullinen seurueitten kokoonpano.
Päätetään metsästysryhmäjaosta. ( jahtikauden seurueet.)
Vahvistetaan pyyntilupamäärät (hirvet /peurat) ja päätetään jakoperusteet.
Vahvistetaan metsästysajat ja aloituspäivät
päätetään yleinen rangaistusmaksu ja maavuokraliha jakoperusteet
Päätetään tulevan jahtikauden jälkeen suoritettavat talkoovelvoitteet sekä niiden laiminlyöntimaksut,
kilpailupisteet/laukaukset seuraavaa kautta varten.
Vahvistetaan hallituksen laatima turvallisuus- ja ilmoittamisohje tulevalle jahtikaudelle
Päätetään lahtivajan mahdollinen käyttö- ja kunnossapitomaksu.
Päätetään peijaisten pitämisestä ja valitaan peijaistoimikunta.
Päätetään muut jahtiin liittyvät asiat

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
1. Seuran seurueet muodostetaan hirvi- ja peurametsästyksen syyskokouksessa.
2. Seurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla hirvi- ja peura syyskokouksessa tai ilmoittamalla siitä ko.
metsästyksenjohtajalle tai seuran puheenjohtajalle ennen syyskokousta.
3. Voidakseen tulla hyväksytyksi seuran hirvi- tai peuraseurueen osuusjäseneksi henkilön on täytettävän seuraavat
ehdot:
On seuran varsinainen jäsen. Metsästyslain ja – asetuksen hirvenmetsästäjälle asettamat yleiset
kelpoisuusehdot ovat voimassa. Riistanhoitomaksu, jäsenmaksu sekä rihlatulla luotiaseella
metsästävällä voimassa oleva hirvenammuntakoe ja vaatimuspisteet /-laukaukset on suoritettu.
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On toiminut hirviseurueessa aseettomana ajomiehenä vähintään yhden jahtikauden tai jos on todistettavasti
ollut aikaisemmin jonkun muun seuran hirviporukassa.
On maksanut kokouksen vahvistaman uuden metsästäjän osallistumismaksun/lihaosuus, ellei ole suorittanut
kuluneen kesän aikana vanhemmissa kokouksissa määritettyjä työvuoroja, tällöin osallistumismaksut
määräytyvät nk. vanhan metsästäjän kokouksen päättämien velvoitteiden mukaisesti.
On maksanut lahtivajan käyttöosuusmaksun, joka on suuruudeltaan peura- tai hirvijahtiin osallistuva 100€,
molempiin jahteihin osallistuva 200€.
Osuus on voimassa eliniän ja maksua ei palauteta. Jatkossa uusilta metsästäjiltä peritään sama osuusmaksu
ennen jahtia. Osuusmaksu kirjataan lahtivajan kunnossapitoon ja käytetään tarvittaessa. Jos metsästäjä on
edeltävällä kaudella osallistunut vain toiseen jahtiin ja haluaa jatkossa osallistua molempiin jahteihin, on hänen
maksettava 100€ ensimmäisen maksun lisäykseksi ennen ko. jahtiin osallistumista.
Yli 75v. uudelta osuusjäseneltä ei peritä osuusmaksua.
Alle 25-vuotiailta uusilta osuusjäseniltä peritään ½ osuusmaksusta ja se maksetaan sinä vuonna, kun
täyttää 20 vuotta. ts. alle 20v. osuusjäseneltä ei kerätä maksua. Sinä vuonna kun jäsen täyttää 25 vuotta,
tulee hänen maksaa toinen ½ osuusmaksusta/-ista, ennen kuin tulee hyväksytyksi seurueisiin.
Käyttöosuusmaksun suorittaneista pidetään kirjaa ja osuusjäsenluettelo vahvistetaan syksyn hirvikokouksessa.
Käyttöosuuden lunastanut osallistuva metsästäjä suostuu siihen, että häneltä veloitetaan syyskokouksen
päättämää käyttö- ja kunnossapitomaksua ja suorittaa yhteisesti päätettyjä käyttöosuusjäsenen velvoitteita.
Alle 25 vuotaialla on samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muillakin metsästäjillä. Velvoitteet koskevat
myös alle 20-vuotiaita hirvi- ja peurajahtiin hyväksyttyjä metsästäjiä ja heillä on samat käyttöoikeudet,
kuin muillakin osuusjäsenillä. Uusi hyväksytty metsästäjä noudattaa samalla tavalla jäljempänä esitettyjä nk.
vanhan metsästäjän ehtoja ja määräyksiä.

4. Voidakseen säilyttää jäsenyytensä seuran hirvi- tai/ja peuraseurueessa, jäsenen on täytettävä seuraavat
perusvaatimukset nk. vanha metsästäjä:
Häneltä ei ole kurinpidollisista syistä evätty osallistumisoikeutta.
On hoitanut metsästykseen liittyvät maksunsa (riistanhoitomaksu, jäsenmaksu ja osallistumismaksu).
On voimassa oleva hirvenammuntakoe ja vaatimuspisteet /-laukaukset on suoritettu.
Ammuntapisteiksi ja laukausmääriksi hyväksytään myös seuran ulkopuolella järjestetyissä, valvotuissa
ammuntatilaisuuksissa ammutut pisteet ja laukausmäärät. Tällöin näistä tuloksista on esitettävä ammunnan
valvojan varmentama ammuntapöytäkirjan kopio asianomaisen osalta.
Seuran ulkopuolisissa ammuntatilaisuuksissa ammutuilla pisteillä ei kuitenkaan voi osallistua seuran kilpailuihin.
Myös haulikko on kohdistettava valvotusti, jos sitä käytetään peurajahdissa täyteisellä ampumalla 3 osuttua
laukausta 35 metristä 35cm x 35cm kokoiseen tauluun.
Jousella metsästys on luvallista peuran ja villisian metsästyksessä. Aseen pitää olla hyväksytyn tehoinen em.
metsästykseen ja valtiovallan määräämä ampumakoe riittää tulevalla jahtikaudella ko. aseen käyttöön em.
eläimillä. Aseen käyttöä tulee kuitenkin harjoitella hyvän riistalaukauksen saavuttamiseksi.
Jokainen seurueen jäsen sitoutuu noudattamaan hirvenmetsästyksen annettua lakia ja asetusta, jahtipäällikön
ohjeita ja näitä sääntöjä sekä hirvikokouksen päättämiä maksuja ja velvoitteita.
Jokaisen peura- tai hirvijahtiin osallistuvan on vähintään käytävä läpi:
hygieniakoulutuksen kurssi ja suoritettava tutkinto! Tutkinnon läpäisy EI OLE edellytys lihaosuudelle pääsyyn,
mutta se on suositeltavaa
tai vaihtoehtoisesti suoritettava
metsästäjäliiton metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus, josta saa todistuksen
(koulutettu metsästäjä), tästä kurssista seura maksaa 50€.
Tämä siksi, että suurin osa velvoitepeuroista menee myyntiin tai muuten yleiseen käyttöön ja koulutetun
metsästäjän on tarkastettava ruho ja sisäelimet poikkeavuuksien varalta ja todeta eläin myyntikelpoiseksi.
Elintarvikeviranomainen myös edellyttää, että hygienian osaamistodistus pitää olla voimassa ilmoitetussa
elintarvikehuoneistossa. Tässä on nk. 3kk poikkeus, jonka saa työskennellä tiloissa ennen kuin hygieniapassi
tai metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus vaaditaan. Tässä kohtaa eläimen oikeaoppinen suolistus helpottaa
koulutetun metsästäjän tarkastusta ja samalla myös kaataja osaa tarkistaa mahalaukut ja suoliston, jotka
voidaan jättää metsään. Perusperiaate on, että sisäelimet jätetään kiinni ruhoon eläintä suolistettaessa ja
poistetaan vasta nylkemisen yhteydessä. Elimet ripustetaan ne niille varattuun koukkuun ja merkitään minkä
eläimen sisäelimet ovat kyseessä koulutetun metsästäjän tarkastusta varten.
-

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi kaikki seuralle tulevat eläimet nyljetään jatkossa lahtivajalla!
Lisähuomio! Jos eläin myydään tarkastettavaksi virkaeläinlääkärin toimesta, eläin myydään
nylkemättömänä eli vain suolisto poistetaan ja koulutettu metsästäjä tekee vatsaontelon elimien ja
suoliston alkutarkastuksen!
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METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
1. seurueiden hirven ja peuranmetsästyksen johtajat ja tarvittavan määrän varajohtajia valitsee vuosittain, hirvi- ja
peurajahdin aloituskokous tai talvikokous, jos aloituskokousta ei pidetä.
2. Hirvi- ja peuraseurueen tarvitsemat muut toimihenkilöt (esim. sihteeri, metsästysryhmien vetäjät, saaliskäsittelijät,
jälkitunnustelijat, tilastojen pitäjät, jne) seurue valitsee keskuudestaan.
3. Seurueen kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan johdolla ja päätökset
toimitetaan hallitukselle tiedoksi ja arkistoitaviksi.
4. Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan omariista.fi-sivustolle tilastointia, seuran vuosikertomusta,
riistalaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten. (myös Valkohäntäpeuran

näköhavaintojen keruu – pilottihankkeen havainnointi kuuluu tähän.)
OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
1. Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä ja saaliinkäsittelyyn
päättää seurue. Lisäksi seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.
2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja
lahtivajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen. Myös saaliinkäsittelyyn liittyvät
toimet ovat oleellinen osa oheistoimintoja ja kaatajan/velvoitteen saajan on huolehdittava saaliin loppuunteurastus metsästyksen johtajan ohjeiden mukaisesti, ellei metsästäjä itse ole hankkinut ruholle ostajaa ja
sopinut hänen kanssaan ruhon käsittelystä.
3. Hirvijahdista poisjäämisestä on ilmoitettava jahtipäällikölle viimeistään jahtipäivää edeltävänä iltana.
4. Seuraamuksettomista vapaapäivistä sopii seurue keskenään.
SAALIIN JAKO
• Kaadetun hirvieläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden
mukaisesti kaatajalle, pois lukien seuran myytäväksi tarkoitettujen hirvieläinten em. osat sekä metsästysvieraat,
joiden osuudesta sovitaan etukäteen.
• Kaadetusta hirvestä toimitetaan syyskokouksen päättämä määrä kunnollista paistia sille maanomistajalle, jonka
omistamalle vuokramaalle hirvi kaatui yksi kerta vuodessa per maanomistajalle periaatteella. Tämä ns. Kiitospala

voidaan korvata maanomistajan halutessa yhdessä sovitulla tavalla. (esim. purkkia tai makkaraa lihaa vastaava
määrä, jolloin maanomistaja vastaa valmistuskustannuksista.)
• Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten osuusjäsenten kesken tasaosuuksin ja tasavelvoittein. Hirviseurue jakaa
saaliiksi saamansa hirvet myös tasaosuuksin, jotka jatkotilanteessa arvotaan. Seurue voi yksimielisesti päättää eriävästä
lihanjaosta. Valkohäntäpeuran osuusjäsenkohtaiset jako-osuudet,
vahvistetaan syksyn hirvi- ja peurakokouksessa. Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan
metsästyksen aloittamista, kuitenkin niin, että pohjana on laadittu yleisohje.
KURINPITO, RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT
• Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslainsäädännön rikkomisista
viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.
• Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja
määräysten rikkomisen käsittelevät välittömästi metsästyksenjohtajat yhdessä.
• Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava metsästyksenjohtajien tietoon, joiden
puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.
• Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia.
• Seura voi rangaista jäsentä, joka törkeän huolimattomuuden tai piittaamattomuuden takia aiheuttaa seurueelle
ikävyyksiä tai vaikeuttaa jahdin sujumista. Rangaistusmuotoina käytetään jahtipäällikön puhuttelua, aloituskokouksen
päättämää rangaistusmaksua, seurueesta erottamista määräajaksi tai seurueesta erottamista lopullisesti.
Rangaistusmaksun määräämisen ja erottamispäätöksen voi tehdä vain yhdistyksen hallitus kuultuaan asianosaisia.
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Seuraamukset jahdin johtajan käskyjen ja määräysten noudattamatta jättämisestä:
Jahtiin osallistuvan metsästäjän velvollisuutena on noudattaa jahdin johtajan antamia jahtia koskevia ohjeita ja
määräyksiä. Mikäli jahtiin osallistuva metsästäjä ampuu metsästyksen johtajan antamien määräysten vastaisen
riistaeläimen tai rikkoo muita metsästyksen johtajan antamia käskyjä tai määräyksiä, ampuja on velvollinen viipymättä
maksamaan yhdistyksen tilille syyskokouksen päättämän rangaistusmaksun. Samalla ampuja menettää kaikki kaatajalle
kuuluvat oikeudet kyseisen saaliseläimen sarviin, nahkaan ja sisäelimiin. Edelleen ampuja on velvollinen
kustannuksellaan valmistuttamaan sarvista sarvitrofeen, joka sijoitetaan yhdistyksen tilojen seinälle. Epäselvissä
tapauksissa hallitus tekee päätöksen kuultuaan metsästyksenjohtajaa ja asianosaista.
Jos tapausta käsitellään metsästysrikkomuksena tai – rikoksena metsästysseura ei käsittele asiaa, vaan seuraamukset
siirtyvät viranomaisten käsiteltäväksi.
Nämä säännöt vahvistetaan vuosittain hirvi – ja peura-asioita käsittelevässä syyskokouksessa. Samalla kumoutuvat
vastaavat aikaisemmat säännöt. Mahdolliset muutokset näihin sääntöihin voi tehdä vain yleinen kokous, jos kaksi
kolmasosaa läsnäolijoista on muutoksen kannalla. Sääntöjen hyväksymisen vakuudeksi allekirjoituksen suorittavat
seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kaksi yhdessä.

Liitteenä: Hirvi- ja peurajahtien yhteiset turvallisuus- ja ilmoittamisohjeet:

Hyväksytty Hirvi- ja peurakokouksessa
Koskella TL 16.08 2020

Lisäohjeita ja suosituksia hirvieläinten metsästykseen:

-

suositellaan, että käytetään metsästyksessä lyijyttömiä luoteja, kuten messinki- ja kupariluoteja
esim. Tarvas, Lapua Naturalis ja Sako Powerhead.

-

suositeltavaa on, että ainakin seuralle tulevien eläinten suolistus tehdään myös lahtivajalla, jos eläin
saadaan 1-2 tunnin sisällä kaadosta lahtivajalle. Tämä koskee ensisijaisesti valkohäntäpeuraa.

-

Jos on päätetty myydä eläimiä virkaeläinlääkärin tarkastukseen, eli nahka päällä. Suositellaan
eläimet suolistettavan myös lahtivajalla. Tätä myyntitapaa tullaan käyttämään vain
yhteiskyttäyksessä, jotta saadaan riittävä määrä eläimiä kerralla toimitettavaksi. Tästä ilmoitetaan
kyttäysilmoituksen ohessa, jos näin toimitaan.

-

Valkohäntäpeurat, jotka ammutaan seuralle tulisi ampua vain kyttäämällä! Suositeltavaa on,
että eläintä ammutaan rintaontelon alueelle, joilloin suuret verisuonet katkeavat ja eläin kuolee
massiiviseen verenvuotoon. Ei siis päähän, niskaan, eikä liian paljon lapojen taakse, koska nk.
mahalaukauksen riski kasvaa. Seuran eläimille lapalaukaus on paras! Lihaa saattaa mennä
hieman hukkaan, mutta myytävän lihan laatu pysyy hyvänä.

-

Mahaan tai suolistoon ammuttu eläin ei ole myyntikelpoinen!
Se voidaan käyttää omana riistana aivan hyvin, mutta sitä ei tulisi riiputtaa lainkaan. Ainoastaan
vuorokauden, korkeintaan kahden vuorokauden ruhon jäähdytys ennen leikkuuta.
Myöskään kinkuille tai fileisiin ammuttua eläintä ei hyväksytä myyntieläimeksi!
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Hirvi- ja peurajahtien yhteiset turvallisuus- ja ilmoittamisohjeet:
-

-

-

Jahdissa ei voi ampua kuin yhden eläimen per tilanne, ennen kuin varmistettu, että kaadettu
eläin on kuollut. Varmistamista ei saa suorittaa, jos siitä aiheutuu haittaa tai vaaraa jahdin kululle
eli kaadolle ei saa mennä ilman erillistä jahdin johtajan lupaa tai ajometsästyksessä ennen ajon
loppua.
Passista ei poistuta ilman erillistä lupaa tai johtajan yleistä päättymisilmoitusta.
Toisen metsästäjän haavoittama eläin tulee pyrkiä lopettamaan, jos eläin tulee em. ampujan
passipaikan ampumasektorille. Näissä tilanteissa, kun haavoitettu eläin liikkuu jahtialueella,
syntyy usein ennalta arvaamattomia tilanteita. Tällöin on aina syytä noudattaa suurta
varovaisuutta ja varmistua mahdollisimman hyvin, että kyseessä on haavoitettu eläin, ennen
kuin lähdetään ampumaan eläintä kohti!
Ajomiehenä ampuessasi noudata suurta varovaisuutta suorittaessasi riistalaukausta, älä lataa
asettasi ennen kuin aiot ampua! Koska passipaikkasi ei ole pysyvä, ennen laukausta tarkista
ampumasektorisi ja huolehdi ettei jahtitovereita tai muuta estettä ole ampumasuunnassasi!
Ase saa olla ladattuna vain passipaikalla tai aseellisella ajomiehellä ampumatilanteessa.
Kaadon jälkeen tilanne on ”kuumin” tarkista, että aseesi on lataamaton. Jos havaitset jahtitoverin
aseen olevan ladattuna muualla, kuin passipaikalla huomautathan, että lukko on avattava!
Muista, että vuokraamattomalla alueella liikkuessasi aseen pitää olla lukko auki suojuksessa!
Jahdinjohtajat suosittavat, että aseet ladataan vain korkeintaan kahdella patruunalla, yksi
patruunapesään ja yksi lippaaseen jahdin turvallisuuden lisäämisen vuoksi.
Lisäpatruunoita tulee olla riittävästi passipaikalle mentäessä. Tutustu metsästäjäliiton
julkaisemaan TURVALLISTA hirvijahtia julkaisuun. Julkaisussa on paljon asiaa, jotka pätevät
myös peuranmetsästyksessä.

Peuran kyttäysmetsästys tapahtuu pääsääntöisesti kunkin omalta ruokintapaikalta.
Mikäli mennään muualle iltakytikselle tai ajojahtiin yleensä on metsästäjän tai ajojahdissa
seurueen johtajana toimivan nimetyn varajohtajan ilmoitettava jahdista jahdin johtajalle
tekstiviestillä tai KoE peuraporukka WhatsApp ryhmään mille alueelle aikoo mennä ja kuinka
monta henkilöä on mukana. Tekstiviesti ilmoituksessa jahdin johtaja kuittaa tiedon paluutekstiviestillä, jonka jälkeen metsästys on sallittua.
Tällä menettelyllä vältetään ne vaaratilanteet, jotka aiheutuvat siitä, ettei ole tietoa toisista samalla
alueella olevista metsästäjistä.
Ampujan on ilmoitettava vuorokauden kuluessa kaadosta Oma Riista-palveluun ja peurajahdin
johtajalle tieto kirjauksesta oma riistaan, mielellään tekstiviestillä tai whatsupp viestillä tai vähintään
peurajahdin johtajalle kaatotiedot tekstiviestinä (aika, paikka, sekä urokselta sarvipiikkien
lukumäärä, molemmilta puolilta erikseen) arvioitu tai punnittu paino sekä mikä tai kenen lupa on
kyseessä!

Kaatoilmoitukset jahtipäällikölle numeroon 0500-867 688
JAHTIPÄÄLLIKKÖ täsmentää, että ilmoitus tulee lähettää hänelle mentäessä muualle kuin
omalle kopille kytikselle. Tällöin on tehtävä myös poistumisilmoitus! Vahvasti suositellaan,
että samanlainen käytäntö toteutuisi myös omalle kopille mentäessä esimerkiksi
WhatsApp-viestittelynä.
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