
KIUKAISTEN METSÄSTÄJÄT Ry 

METSÄSTYSSÄÄNTÖ 

 

1. YLEISTÄ 

- Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä 

naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia 

- Ampujana seuran alueilla tapahtuvaan hirvi, -peura, sekä kaurisjahteihin osallistuvan metsästäjän on 

noudatettava seuran antamia ohjeita ja määräyksiä kaadettavien eläinten laadusta. Mikäli 

ampumatilanteessa on hankala määritellä kaadettavaksi sopiva eläin, laukaus tulee jättää ampumatta 

- Kaadettavaksi anottavien hirvieläinten lukumäärä sopeutetaan alueen eläinkannan vuosituottoon, 

tutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen 

vahinkomääriin 

- Pienriistan osalta käytetään vastaavia periaatteita, eli mahdolliset saaliskiintiöt sopeutetaan alueen 

riistakannan vuosituottoon ja eri lajien vallitsevaan kantaan, huomioiden valtakunnalliset ja alueelliset 

pyyntikiintiöt ja rajoitukset. 

- Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet 

ja velvollisuudet ellei seuran säännöissä toisin määrätä 

- Seuran metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan seuran vuosikokouksessa ja se saatetaan kaikkien 

seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä 

- Jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä eivät ole metsästyspäiviä 

2. METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA 

- Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat seuran 

jäsenet 

- Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on myös hirviseurueen käytössä 

- Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan 

3. KAATOLUVAT 

- Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat jäsenet, 

hirvijaosto tai hirviseurueen johto 

- Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja 

mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seuran nimenkirjoittajat tai vuosikokouksen tai 

johtokunnan tehtävään nimeämät jäsenet tai seurueen metsästyksenjohtaja 

4. OSALLISTUMISOIKEUS 

- Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat sellaiset seuran jäsenet, jotka ovat kuuluneet 

seuraan ensin kaksi vuotta (koejäsenyysvuodet hyväksytään) sekä sen jälkeen olleet peuraporukassa 

kaksi vuotta. Mikäli peura on ollut rauhoitettuna, nämä vuodet hyväksytään kahteen vuoteen 

mukaan. Peuranmetsästykseen saa osallistua kahden vuoden jäsenyyden jälkeen. Tähän sääntöön ei 



voida suoda kenellekään eri vapauksia. Peuraseurueeseen tuleva on velvoitettu maksamaan 

liittymismaksu, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain seuran vuosikokouksessa 

 

- Seuran hirviseurue muodostetaan, ellei seuran säännöissä muuta todeta, vuosittain yleisen 

kesäkokouksen yhteydessä ilmoittautumalla 

- Valkohäntäpeuranmetsästykseen osallistutaan, ellei seuran säännöissä muuta todeta, vuosittain 

yleisen kesäkokouksen yhteydessä ilmoittautumalla 

-  Ampujana kiväärillä peuran ja/tai hirvenmetsästykseen osallistuvan jäsenen on osallistuttava 

vuosittain seuran järjestämiin harjoitusammuntoihin siten, että osallistuvan tulee kerättyä jahtiin 

ilmoittautumiseen mennessä 120 pistettä kivääriammunnoista. 

5. METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO 

- Seura valitsee vuosittain vuosikokouksessaan metsästyksenjohtajan hirvi ja peurajahteihin 

- Hirvi- sekä peuraseurueen varajohtajat ja muut toimihenkilöt seurue valitsee keskuudestaan 

- Seurueen kokoontumista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa metsästyksen johtajan 

johdolla 

- Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan tilastointia, seuran vuosikertomusta, 

riistanlaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten 

6. METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT 

- Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa kokouksessa ja ajankohta 

tiedotetaan kokouksesta poissaolleille seuran jäsenille 

- Ns. yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (la-su). Muina 

päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja 

- Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Tulkintatilanteet ratkaisee 

metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen 

7. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS 

- Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä 

päätetään hirviseurueen vuosittaisessa perustavassa kokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia 

osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin 

- Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät 

toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, 

passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen 

8. AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY 

- Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon 

lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin 

- Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen saaliin 

pistäminen 



- Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla 

armonlaukauksella/ - silla, epähygienialla tai muulla tavalla 

- Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn 

9. HAAVOITTAMISTILANNE 

- Ampujan tulee aina seurata tarkkaan eläimen käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen jälkeen 

- Mikäli hirvieläin ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee ilmoittaa ennakolta 

sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle, merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa 

laukaisuhetkellä sekä merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä 

- Mikäli metsästyksenjohtaja on antanut luvan, ampuja saa seurata haavoitetun hirvieläimen jälkiä, ne 

merkiten ja sotkematta, enintään 150 metriä. Ammutun eläimen jäljille menosta on aina ilmoitettava 

naapuripasseille. 

10. KAATAJA/AMPUJAMÄÄRITYS 

- Tulkintatilanteissa luotiaseella kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut 

siihen ensimmäisen tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen 

kahdessa tunnissa osumasta 

- Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman 

osapuolia ja muita todistajia 

- Tulkintatilanteissa kaatajaksi on nimettävä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan 

saalisosuuden keskenään 

- Pienriistalla ja kauriilla saaliin ampujaksi määritellään se, joka on ampunut eläimeen haulipatruunalla 

viimeisimmän tarpeellisen laukauksen 

11. SAALIIN JAKO 

- Kaadetun sorkkaeläimen nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat 

metsästysperinteiden mukaisesti kaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan 

etukäteen. 

- Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paisti- ja/tai keittotarpeet maanomistajille. Tämä ns. 

kiitospala voidaan myös korvata muulla seuran perinteiden mukaisella tavalla. 

- Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken tasaosuuksin, jotka jakotilanteessa 

arvotaan. Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista 

- Seurueen mahdollisten yhteisjahtien peura ja kauris saaliinjakoon ovat oikeutettuja vain ne jäsenet 

jotka ovat edellä mainittuihin jahteihin ilmoittautuneet, ja ensisijaisesti ne, jotka ovat osallistuneet 

kyseiseen jahtitapahtumaan.  Mikäli yhteisjahdissa saaliin kaataneen ampujan kiintiö on täynnä, 

saaliin lihaosuuden saa ensisijaisesti sellainen yhteisjahtiin osallistunut metsästäjä, jolla on kaadetun 

eläimen lupa vielä kuluvalta jahtikaudelta käyttämättä. Muut saaliin osat kuten nahka, pää 

mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden mukaisesti saaliin 

kaatajalle 

12. 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 

13. PEIJAISET 

- Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran toimintamahdollisuuksista. 

Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan seuran/seurueen ja maanomistajien sekä muiden 

sidosryhmien välistä yhteistoimintaa. 

- Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat mahdollisuuksiensa 

mukaan kaikki seurueen jäsenet 

- Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran johtokunnan, metsästyksenjohtajiston ja 

hirviseurueen kanssa 

14. KUSTANNUKSET 

 - Hirviseurueen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja kirjanpitoa 

- Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen jako-osuuksilla olevien jäsenten kesken 

- Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä: 

 - lupamaksut 

 - yhteishankinnat 

 - peijaiskulut 

 - pelkkien hirvimaiden vuokrakulut 

 - muut kulut 

- Mahdolliset seurueen tuotot vähennetään kulujen yhteismäärästä ennen jako-osuuksien laskemista 

- Metsästysseura voi tukea erillispäätöksin hirviseuruetta esim. peijaiskulujen kattamisessa osana 

maanomistajille ja muille paikkakuntalaisille suuntautuvaa suhdetoimintaa 

15. YHTEISTOIMINTA 

- Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapurianojien kanssa yhteiseen kaatolupaan (ns. 

yhteisanomus) päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa 

- Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteistoimintasopimus, jonka 

sisältö saatetaan seurueen jäsenten tietoon 

16. METSÄSTYSVIERAAT 



- Seurue voi ottaa pienriista- sekä hirvieläinjahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden 

ottamisesta voi tehdä joko seura, seuran johtokunta tai jahtiin osallistuva seurue. Päätöksen tulee olla 

ehdottoman yksimielinen 

- Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee jahtiin osallistuva seurue 

- Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttäjistä päätetään ennen 

vieraan metsästyksen aloittamista 

- Vierailta perittävistä maksuista sekä saaliin jakamisesta  päättää seuran vuosikokous, seuran 

johtokunta tai jahtiin osallistuva seurue 

17. PIENRIISTA 

- Jokainen metsästäjä on velvollinen ilmoittamaan saalismäärän johtokunnalle vuosikokoukseen 

mennessä erillisellä kaavakkeella. 

- Kauriskaadoista ilmoitetaan seuran kaurisyhdyshenkilölle 

- Kiintiöt, rajoitukset ja metsästysajat päätetään vuosittain kesäkokouksessa. 

 

18. METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS 

- Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan 

metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä 

 

Nämä Kiukaisten Metsästäjien metsästyssäännöt on hyväksytty seuran vuosikokouksessa. 

 


