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METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2021
1. YLEISTÄ
Tämä metsästyssääntö on hyväksytty tarkennukseksi seuran säännöille ja ohjeeksi jäsenille.
Metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain kesäkokouksessa ja se julkaistaan seuran internetsivuilla.
Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, metsästysseuran sääntöjä ja hyviä metsästystapoja sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.

2. METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa hallitus. Metsästysalueista pidetään ajantasalla olevaa
tiedostoa, joka on myös seuran metsästäjien käytössä.
Seura voi kuulua karhun- ja hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan.

3. PIENRIISTAN, PIENPETOJEN JA KARHUN METSÄSTYS
3.1. Pienriistan metsästys
Pienriistan metsästysajat ja suosituskiintiöt

- sepelkyyhky, vesilinnut, jänis, metsäkauris ja metsäkanalinnut lakien ja asetusten mukaisesti
- metsäkanalintujen saalisrajoitus:
- metso: 5 lintua / metsästäjä
- teeri: 5 lintua / metsästäjä
- riekko: 3 lintuja
- pyy: 2 lintua / metsästäjä
3.2. Pienpetojen metsästys
Pienpetoja kannustetaan pyytämään lakien ja asetusten mukaisesti. Ketusta tai supikoirasta metsästäjä
saa seuralta 20 €, minkkistä tai näädästä 10 €.

3.3. Karhun metsästys
Pyhä-Saukko ry osallistuu karhun metsästyksen yhteislupa-alueeseen toistaiseksi. Päätös tarkoittaa sitä,
että Pyhä-Saukko ry:n jäsen maksamalla 20 € yhteislupahakutilille saa pyytää karhua metsästysaikana
kulloisenkin kiintiön rajoissa seuran ja yhteisluvassa olevien metsästysseurojen mailla. Karhunpyyntiluvan
ostajalla on velvollisuus selvittää kunkin yhteisluvassa olevien metsästysseurojen luvalliset alueet.
Pelkosenniemen rhy:n kotisivuilla osoitteesta www.pelkosenniemenrhy.websivut.info/ voi tarkistaa yhteislupahakutilin tilinumeron ja mitkä metsästysseurat kuuluvat karhun yhteispyyntilupa-alueeseen.

4. VIERASLUVAT
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Puheenjohtaja ja sihteeri myyvät vieraslupia seuraavasti:

- jänis:
- kausi 100 €/henkilö
- viikon lupa 50 €/henkilö
- yhden päivän lupa 20 €/henkilö
- metsäkanalinnut
- 50 € / henkilö/vrk. Vierasluvalla voi metsästää korkeintaan 2 lintua/vrk saalisrajoitukset huomioiden.
- hirvi
- a ́ 100 € / henkilö/2vrk ja 150 € / 7 päivää (ei tarvitse olla perättäiset päivät).
- sisältää vain metsästysoikeuden. Ei hirvenlihaosuutta.
Vierasluvalla metsästävällä on oltava metsästäjätutkinto ja metsästyskauden riistanhoitomaksu (hirvenpyynnissä ampujalla myös voimassa oleva ampumakoe) suoritettuna sekä seuran jäsen mukanaan.
Vieraslupa kattaa myös pienpetojen metsästyksen.

5 HIRVEN METSÄSTYS
5.1. KAATOLUVAT
Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran hallitus. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat seuran nimenkirjoittajat tai metsästyksenjohtaja.

5.2. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
1. Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki metsästäjätutkinnon ja metsästyskauden
riistanhoitomaksun suorittaneet seuran jäsenet, ellei seuran säännöissä ole muuta jäsenyyslajiin liittyvää
erityisehtoa.
2. Seuran hirviseurue muodostetaan vuosittain seuran yleisen kesäkokouksen yhteydessä.
3. Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla seurueen perustavassa kokouksessa tai ilmoittamalla siitä metsästyksenjohtajalle ennen kesäkousta.
4. Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna

-

metsästyskauden riistanhoitomaksu
voimassa oleva ampumakoe
metsästyskaudelle määrätyt talkoopisteet tai talkoomaksu sekä
mahdolliset muut seuran kokouksen päättämät hirvenpyyntiin liittyvät maksut tai velvoitteet.

5.3. METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
1. Hirvenmetsästyksen johtajan ja tarvittavan määrän varajohtajia valitsee vuosittain seuran talvikokous.
2. Hirviseurueen tarvitsemat muut toimihenkilöt (esim. sihteeri, passilohkojen vetäjät, saaliskäsittelijät, jälkitunnustelijat, tilastojen pitäjät, jne) seurue valitsee keskuudestaan.
3. Seurueen kokoontumisista ja tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan johdolla.
4. Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan tilastointia, seuran vuosikertomusta, riistalaskentaa
ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten.

5.4. METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT

5.4.1. ALOITUS
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Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa kokouksessa ja ajankohta tiedotetaan
kokouksesta poissa olleille seuran jäsenille.

5.4.2. METSÄSTYS JA KIINTIÖN JAKO
Seurue jaetaan ryhmiin joille jaetaan hirvet kiintiön mukaan. Ryhmät jakavat oman hirvikiintiön/ lihaosuuden itsenäisesti. Hirviseurue päättää mahdollisista metsästystauoista tai metsästyksen lopettamisesta ennen metsästyskauden päättymistä. Metsästys aloitetaan kaatamalla ensin seuran hirvet (peijaiset, maanvuokraajat, palkkiot) sovitussa järjestyksessä.

5.4.3. HIRVIKOIRAT
Hirvikoirien käytöstä/käyttövuoroista metsästysaikana sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Tulkintatilanteet
ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen.

5.4.4. METSÄSTYS PYYNTIALUEEN LIITÄNNÄISALUEINA OLEVILLA VALTION MAILLA
A

Jos pyyntialueeseen liitännäisalueina kuuluu valtion maita, voi paikkakuntalainen seuran jäsen jatkaa seuran alueella alkanutta metsästystapahtumaa myös liitännäisalueella olevalla valtion maalla (esim koira vie
hirven valtion maalle ja haukkuu). Ulkopaikkakuntalainen saa jatkaa vastaavalla tavalla metsästystä vain
jos on maksanut erillisen lupamaksun (ns "tossuraha"). HUOM! Pyhä-Luoston kansallispuiston metsästykseen sallituilla alueilla saa metsästää ainoastaan paikkakuntalainen.

B

Jos pyyntialueeseen liitännäisalueina kuuluu valtion maita, ja niille on myönnetty kaatolupia erikseen hakeneille pyytäjille, noudatetaan metsästyksessä seuraavia periaatteita
1. Valtionmaan pyynti on itsenäistä, mutta johtosuhteeltaan seuran metsästyksen alaista toimintaa. HUOM!
Tämä näin, koska

-

luvat on myönnetty seuralle
toimintaa johtaa seuran metsästyksenjohtajat
tossurahat kerää metsästäjiltä seura ja maksaa ne edelleen metsähallitukselle
kaatoilmoitukset tehdään osana seuran ilmoitusta.

2. Kaatoluvat jaetaan kesäkokouksessa kaatolupia hakeneista muodostettujen seurueiden kesken tasapuolisuusperiaatetta noudattaen.
3. Valtionmaanpyynti voidaan aloittaa, kun seuran peijaishirvet on saatu kaadettua.
4. Kuhunkin seurueeseen kuuluu ja sitä johtaa yksi seuran varajohtajista. Varajohtaja vastaa
jaetun kiintiön mukaisesta pyynnistä, ryhmänsä sisäisestä toiminnasta ja saaliin jaosta seurueen kesken
sekä kaatoon liittyvistä paikkamerkinnöistä ja ilmoituksista omariista-palveluun ja P-S:n metsästyksen johtajalle ja vahinkotilanteissa myös viranomaisille.
5. Metsästyksen sujuvuuden varmistamiseksi on varajohtajan ilmoitettava hyvissä ajoin ryhmänsä pyyntipäivistä metsästyksen johtajalle. Päällekkäisyydet ratkaisee metsästyksen johtaja.
6. Ryhmä hoitaa metsästyksen ja saaliin käsittelyn itsenäisesti (metsästyksen suunnittelu, metsästys, kuljetukset, saaliin nouto, paloittelu ym käsittely).
7. Seuran kalustoa ja lahtivajaa voi käyttää saaliin noudossa ja käsittelyssä. Mönkijän käytöstä päättää
metsästyksen johtaja, lahtivajan käytöstä vajan esimies/vastaava. Ruuhka/ristiriitatilanteessa etusija on
seuran pyynnillä ja saaliinkäsittelyllä. Hirviseurueen ulkopuoliset voivat käyttää seuran jäsenen läsnäollessa lahtivajaa saaliinkäsittelyyn eri päätöksellä ja ohjeilla (20 € / nylkeminen, 50 € / nylkeminen + paloittelu).

8. Valtion maalle myönnetyt kaatoluvat metsästetään lähtökohtaisesti valtion maalta.
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9. Seura voi hirvikannan niin vaatiessa (= ei hirviä seuran omalla alueella) metsästää oman
lupakiintiönsä hirviä myös valtion mailta. Tästä päättää, ja toiminnan johtaa metsästyksen
johtaja tapauskohtaisesti.
10.Valtion maalla pyytäessään ulkopaikkakuntalaisella jäsenellä täytyy olla tossuraha
maksettuna. Ulkopaikkakuntalainen jäsen ei saa metsästää Pyhä-Luoston kansallispuiston alueella.
11. Valtionmaan Natura- ja soidensuojelualueet kuuluvat myös hirvenpyyntialueeseen, joten näillä alueilla
metsästys on sallittua normaalisti,ellei sitä ole jollakin erillissäädöksellä kielletty.

5.5. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
1. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.
2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät tehtävät, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja lahtivajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen.
Ajometsästyksessä lahtivajan päivittäisestä hoidosta ja saaliin käsittelystä vastaa kyseisen päivän passimiehet.

5.6. AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY
1. Jokaisella ampujalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin.
2. Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen saaliin
pistäminen.
3. Ampuja vastaa lisäksi

-

kaatoilmoituksesta omariista-palveluun ja metsästyksen johtajalle
kaatopaikan merkitsemisestä
kaatopaikan paikkamäärityksestä (koordinaatit)
saaliin kuljetuksesta lahtivajalle
saaliin nylkemisestä ja punnituksesta sekä ja ruhon merkitsemisestä
lahtivajan siivoamisesta ja taljan käsittelystä nylkemisen jälkeen
saalistietojen täyttämisestä tilastotaulukkoon
4. Saalista tai sen arvoa ei saa vaarantaa tarpeettomilla laukauksilla, taitamattomalla armonlaukauksella,
epähygienialla tai muulla tavalla.
5. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn.

5.7. HAAVOITTAMISTILANNE
1. Ampujan on aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen.
2. Jos hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, on asiasta ilmoitettava ennakolta sovitulla tavalla metsästyksenjohtajalle, ja merkitä tarkoin ja selvästi sekä oma paikka että hirven sijainti laukaisuhetkellä.
Jos metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne merkiten
ja sotkematta, noin 200 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava naapuripasseille.

5.8. KAATAJAMÄÄRITYS

- Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen en-

simmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta. Nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.

- Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään.
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5.9. SAALIIN JAKO

- Kaadetun hirven pää mahdollisine sarvineen ja sisäelimet kuuluu kaatajalle, poislukien metsästysvie-

raat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen. Maanomistajien hirvikiintiöt päätetään ja osuudet arvotaan
kesäkokouksessa.

- Metsästäjien lihaosuudet jaetaan ryhmittäin itsenäisesti jäsenten hyväksymällä tavalla. Kiistatilanteet
ratkaistaan tarvittaessa metsästyksenjohtajien kokouksessa.

- Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista.
5.10. 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. Seuraamuksista päättää seuran puheenjohtaja ja metsästyksen johtaja.

5.11. PEIJAISET
Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran toimintamahdollisuuksista. Peijaisilla
edistetään ja lujitetaan seuran ja maanomistajien sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa.
Peijaisten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen ovat velvollisia kaikki seurueen jäsenet mahdollisuuksiensa mukaan.
Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran hallituksen, metsästyksen johtajien ja hirviseurueen
kanssa.

5.12. KUSTANNUKSET
Hirviseurueen kulut ja rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja kirjanpitoa. Kulujen yhteismäärä jaetaan
tasan seurueen jako-osuuksilla olevien jäsenten kesken.
Hirviseurueen kulut muodostuvat mm lupamaksuista ja muista metsästykseen liittyvistä kuluista.

5.13. YHTEISTOIMINTA

- Seuran osallistumisesta yhteislupaan päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa.
- Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteistoimintasopimus, jonka sisältö
saatetaan seurueen jäsenten tietoon.

5.14. METSÄSTYSVIERAAT

- Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta voi tehdä joko
seura, seuran hallitus tai hirviseurue.

- Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee hirviseurue.
- Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttäjistä päätetään ennen
vieraan metsästyksen aloittamista.

- Vierailta perittävistä maksuista päättää seuran vuosikokous.

Muiden kuin metsästävien vieraiden osalta päätetään erikseen.

6. METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
Jokainen seuran metsästäjä ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan
metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.
Tämä metsästyssääntö jaetaan seuran internetsivuille ja kirjallisena lahtivajan ilmoitustaululle.
Nämä säännöt on hyväksytty Pyhä-Saukko r.y:n kesäkokouksessa 16.8.2020.
LIITE: Hyvät metsästäjätavat
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HYVÄT METSÄSTÄJÄTAVAT
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1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä

• Riista ja sen vuosituotto ovat metsästyksen perusta ja lähtökohta. Riista ansaitsee metsästäjän erityisen
kunnioituksen ja huolenpidon.
• Kunnioita eläinten rauhoitusaikoja, älä riko riistan lisääntymisrauhaa.
• Riistan menestyminen riippuu sen elinympäristöjen tilasta. Hoida ja paranna riistan
elinympäristöjä.
• Hallitse itsesi. Saaliinhimo ei kuulu hyviin metsästystapoihin.
• Opettele ymmärtämään luonnon ja riistan elinehtojen väliset yhteydet ja sopeuta oma
harrastuksesi niihin.

2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella

• Selvitä itsellesi metsästysalueesi riistatilanne verotussuunnitelmiesi pohjaksi.
• Selvitä metsästysalueesi saalissuositukset, rauhoitukset, rajoitukset ja noudata niitä tinkimättä.
• Sovita oma verotuksesi alueen muuhun metsästykseen niin, että riistan kestävä verotus toteutuu.
• Metsästä valikoiden niin, että tuottavimmat yksilöt säästyvät.
• Näytä hyvää esimerkkiä erikoiseti nuorille metsästäjille. Anna tietosi muiden metsästäjien
käyttöön. Valvo metsästyksen laillisuutta.

3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä

• Lopeta metsästystilanteessa riistaeläin aina mahdollisimman nopeasti ja tuskattomasti.
• Suunnittele metsästyksesi niin, ettet tavoittele riistasaalista sille kärsimystä tai stressiä tuottavin
keinoin.
• Noudata elävänä saamasi riistan kohtelussa lakimääräysten lisäksi lajin erityisvaatimuksia.
• Vaikuta harrastusympäristöösi niin, että myös eläinsuojelulliset seikat tulevat aina huomioiduksi.
• Metsästä harkiten ja rauhallisesti. Ammu riistalaukaus vain, kun olet mielestäsi varma osumasta.
Etsi haavoitettu riistaeläin vaivojasi säästämättä.

4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi

• Perusta aina metsästyksesi saaliin hyötykäyttöön tai riistanhoidollisiin tavoitteisiin.
• Opettele saaliin hyödyksikäytön varmistava kaadon jälkeinen oikea esikäsittely.
• Kohtele kuollutta saaliseläintä sen arvon mukaisesti. Saaliin heitteillejättäminen on sekä
metsästäjän että metsästyksen häpeä.
• Käytä saaliisi hyödyksi sille parhaiten soveltuvassa käytössä ja mahdollisimman täydellisesti.
• Kehitä riistaruokakulttuuria. Parhaimmillaan riista on itse kotiruuaksi valmistettuna.

5. Hoida riistaa

• Tee käytännön riistanhoitoa, levitä riistanhoitotietoutta, kokeile ja kehitä uusia hoitomenetelmiä.
• Varmista riistanhoitosi onnistuminen toiminnan suunnitelmallisuudella, tavoitteellisuudella ja
pitkäjänteisyydellä.
• Tee osuutesi riistanhoidosta vain toimintamahdollisuuksiesi ja vointisi mukaan, sopeuta
toimintasi alueen muihin hoitotarpeisiin.
• Tee riistanhoitoa myös metsästämällä valikoivasti, säästä tuottavimmat yksilöt.
• Opettele olemaan aina luonnossa liikkuessasi riistanhoitaja ja luonnon suojelija.

6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta

• Tunne turvallisuusvastuusi. Selvitä itsellesi aseiden ja muiden pyyntivälineiden käytön toiminnan periaatteet, niiden tunteminen ja käyttövirheiden seuraamusten tietäminen lisäävät turvallisuutta.
• Pidä aseesi, patruunasi ja muut pyyntivälineesi toimintavarmassa kunnossa, säilytä niitä oikein.
• Suunnittele metsästys niin, ettet aiheuta vaaraa, häiriötä tai estettä muille luonnonkäyttäjille,
kotieläimille tai asutukselle.
• Varmista metsästäessäsi, että turvallisuusseikat tulevat huomioonotetuiksi.
• Älä vaaranna tai häiritse metsästäessäsi rauhoitettuja eläimiä tai rauhoitusalueita.

7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä
• Pidä metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ajan tasalla.
• Osallistu harrastuksen neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin.
• Ole aktiivinen viimeisimmän harrastustietouden hankkimisessa.
• Pidä ampumataitosi hyvänä mm. osallistumalla järjestettyihin harjoitustilaisuuksiin.

• Opettele riistan nopea tunnistaminen oikeiden ratkaisujen tekemiseksi.
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8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin

• Muista, että maanomistaja yksin päättää maidensa metsästysoikeuden käytöstä, myös vuokraamisesta ja
vuokraehdoista. Ota metsästäessäsi huomioon muiden rauha ja turvallisuus.
• Sopeuta metsästyksesi kitkattomasti muuhun luonnonkäyttöön, sen estämättä tai häiritsemättä muita
käyttäjiä tai käyttötarkoituksia. Pidä luonto siistinä ja puhtaana, älä jätä jälkiä harrastamisestasi.
• Metsästäjien hyvät keskinäiset suhteet kruunaavat harrastuksen, ahneus metsästystilanteissa pilaa
hyvänkin kaveruuden. Tue ja auta toisia harrastustoiminnoissa, toimi niin kuin toivoisit toistenkin toimivan.
• Ole ylpeä metsästysharrastuksestasi, sillä on ikivanhat rikkaat perinteet ja suuri merkitys koko kansakunnan historiassa ja kehityksessä.
• Älä salaile harrastustasi, kohtaa metsästäessäsi avoimesti ja yhteistoimintahakuiseti maanomistajat ja
muut luonnossa liikkujat.

9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin

• Hakeudu mukaan metsästysseuratoimintaan. Seuratoiminta on nykymetsästyksen perusta. Seuratoiminta
avaa parhaiten mahdollisuudet metsästämiseen.
• Toimintasi tuottaa parhaan tuloksen ohjattuna metsästysseurassa ja sitä kautta saat parhaiten
hyvät metsästyskaverit.
• Muista, että seuratoiminta tarjoaa parhaat mahdollisuudet koulutuksen, neuvonnan ja
opastuksen saamiseen metsästysasioissa.
• Opettele nauttimaan seuratoiminnan tarjoamasta sosiaalisesta kanssakäymisestä toisten
metsästäjien kanssa, näin rikastutat monin tavoin omaa metsästysharrastustasi.
• Toimi jäsenenä aktiivisesti, yhteistyöhakuisesti ja vastuullisesti.

10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin

• Ota aina metsästäessäsi huomioon alueen asukkaat. Muista, että Sinun ajattelemattomuutesi voi pilata
omasi ja metsästysseurasi maanomistajasuhteet.
• Muista, että Sinun ja seurasi harrastusmahdollisuuksien jatkuminen riippuu suhteistasi alueen maanomistajiin ja muihin luonnonkäyttäjiin.
• Älä koskaan haittaa tai vaikeuta metsästykselläsi paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä, harrastuksia tai
elinkeinotoimintaa.
• Käyttäydy asiallisesti luonnonsuojelua ja suojeluaatteita kohtaan. Parhaan tulokssen saavutat osallistumalla ja vaikuttamalla asenteisiin omalla esimerkilläsi.
• Levitä vain oikeata ja asiallista tietoa metsästyksestä ja sen perusteista ns. suurelle yleisölle.

11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi

• Kasvata, kouluta ja hoida koiraasi osana perhettäsi.
• Kohtele koiraasi aina asiallisesti ja kouluta sitä vain rotuominaisuuksiaan vastaavaan käyttöön.
• Huolehdi tinkimättä koirasi ravinnosta, hoidosta, liikunnasta ja terveydenhoidosta.
• Pidä koirasi kytkettynä lain ja paikkakunnan erityissäännösten mukaisesti, noudata koirakuria.
• Älä aseta koirallesi kohtuuttomia suoritusvaatimuksia, se on elävä ja voimakkaasti tunteva
olento.

12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

• Kerro ihmissuhdeymäristössäsi oikein asiatiedoin ja myönteisesti harrastuksestasi.
• Rakenna oman toimintasi esimerkillä myönteistä kuvaa metsästyksestä.
• Levitä vain kerskailematonta, totuudenmukaista ja asiallista tietoa metsästyksestä.
• Anna aloitteellisesti nuorille mahdollisuus tutustua kauttasi metsästysharrastukseen.
• Riistan kestävän käytön verotus on metsästyksen hyväksyttävyyden tärkeimpiä perusteita.

