
METSÄSTYSSÄÄNTÖ 

Pielisjärven Erä- ja Kennelmiehet ry:n voimassaolevien sääntöjen 19§:n mukaan on yhdistyksen 

yleinen kokous johtokunnan esityksestä hyväksynyt    päivänä tammikuuta 1998 seuraavan 

metsästyssäännön. 

1. Jokaisen seuran jäsenen edellytetään noudattavan metsästyslain ja -asetuksen kirjainta ja 

henkeä. 

2. Metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteen mukaisesti ja siten, etteivät 

riistakannat vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta 

kärsimystä. 

3. Suomalainen metsämies tai –nainen ei metsästä saadakseen harrastuksestaan taloudellista 

hyötyä vaan keskeisin vastine on virkistävä luonnonläheinen harrastus luonnon ja eläinkunnan 

ehdoilla. 

4. Seuran kesäkokous päättää johtokunnan esityksestä rauhoitettavista maa-alueista ja 

metsästysrajoituksista siinä laajuudessa kuin riistakannan säätely edellyttää. 

Erikoistapauksissa valtuudet rajoituksiin on seuran johtokunnalla. 

5. Seuran maksettu jäsenkortti on pidettävä metsästyksessä mukana. Se on vaadittaessa 

esitettävä metsästyksen valvojalle tai yhdistyksemme jäsenelle. On pyrittävä kohteliaasti 

ottamaan selvää ovatko metsästysvuokra-alueillamme metsästävät henkilöt seuramme 

jäseniä. 

6. Todetut metsästyslain ja –asetuksen rikkomukset on viipymättä ilmoitettava seuran 

johtokunnalle. 

7. Vieraiden vieminen seuran metsästysvuokra-alueille on sallittu vain erikoisluvalla. Johtokunta 

vuosittain valtuuttaa lupien myyjät. Vierasmaksun määrän päättää seuran vuosikokous. 

Vieraan ampuma riista merkitään viejän riistakiintiöön ja seuran jäsen on joka suhteessa 

vastuussa vieraastaan. 

8. Seuran jäsen ei saa korvausta vastaan luovuttaa kaatamaansa riistaa. Tämä määräys ei 

koske turkiseläimiä, eikä seuran myymiä hirvenlihoja.  

9. Seuran jäsen on velvollinen pitämään tilastoa pyytämästään riistasta. Tilastosta on käytävä 

ilmi ammutun riistan laji, lukumäärä, pyyntialue ja päivämäärä. Samoin tilastoidaan pyydetyt 

vahinkoeläimet. Nämä tiedot on seuraavana vuonna viimeistään 15.1. ilmoitettava 

riistanhoitojaoston puheenjohtajalle.  

10. Jokainen seuran jäsen pitäköön kunnia-asianaan, että hankkii, kasvattaa ja käyttää vain 

puhdasrotuisia koiria. 

11. Metsästystaidon ja metsästysaseiden kunnon tulee olla niin hyvät, ettei riistalle aiheuteta 

tarpeetonta kärsimystä. Jokaisen on syytä tarkistaa aseiden ja panosten kunto ennen 

jahtikauden alkua. 

12. Ajokoirametsästyksessä makuulla olevaa jänistä ei saa ampua. Liikkeellä olevaa jänistä olisi 

koiran annettava ajaa vähintään 15 minuuttia. 

13. Metsästyksestä vuokra-alueilla kotieläimille tai muulle omaisuudelle aiheutettu vahinko, 

olkoonpa se minkä laatuista tahansa, on vahingonaiheuttajan yksin ja viipymättä 

asianomaiselle korvattava. 

14. Seuran alueella järjestettävien koetilaisuuksien aikana tulee noudattaa kesäkokouksen 

vahvistamia metsästysrajoituksia.  

15. Jokaisen seuran jäsenen on luonnossa liikkuessaan muistettava ”roskaamislain” velvoitteet. 

Mitään muovijätettä, patruunoiden hylsyjä, pulloja tms. ei saa jättää luontoon. 

Metsästysvuokrasopimustemme ehdot kieltävät jätteiden jättämisen luontoon. Muutoinkin on 

kaikin tavoin siistittävä luontoon tehdyt jäljet. 

16. Metsästyssääntöä on jokaisen yhdistyksen jäsenen seuramme metsästysvuokra-alueilla 

liikuttaessa ja metsästettäessä noudatettava uhalla, että ryhdytään seuran sääntöjen 7§:n 

edellyttämiin toimenpiteisiin. 

17. Tämän metsästyssäännön lisäksi on voimassa erillinen hirvenmetsästyssääntö. 


