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METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2022 

 

METSÄSTYSOIKEUS 

 

Metsästysoikeus on jäsenellä joka on suorittanut riistanhoitomaksun, jäsenmaksun ja jäsenvelvoitteet eikä ole muuten rajoitettu 

metsästyksen osalta. 

 

METSÄSTETTÄVÄ RIISTA 

 

Riista on metsästettävissä lakien ja asetusten mukaisesti. Jäsenen on pidettävä kirjaa toiminnastaan ja ilmoitettava kauden 

(1.1. - 31.12.2022) saalis riistakeskuksen omariistapalvelussa, talkoo- ja riistanhoitotyöt viimeistään loppiaisena sihteerille. 

Ilmoitusten tehneiden kesken arvotaan talvikokouksessa palkinto. Ilmoitusten tarkoitus on täyttää yhdistyksen velvoite 

metsästyksen ja riistanhoidon seurannasta myös viranomaisien suuntaan. 

Suurpetojahteihin haluavat ilmoittautuvat petopyyntipäällikölle. 

 

Metsäkaurista metsästetään riistanhoito kannallisesti joko yhteisjahtina tai yksilömetsästyksenä. Jokainen seuran jäsen on 

oikeutettu metsästämään yhden aikuisen kauriin tai kaksi kauriin vasaa jahtikauden aikana. Kauriin kaadosta on aina 

ilmoitettava kauris- ja peurajahtipäällikölle tai varapäällikölle kaatoseurantaa varten.  

 

 

SEURAN ULKOPUOLISTEN METSÄSTYSMAHDOLLISUUS (VIERASKORTTI 10 EUROA/VIERAS/VRK) 

 

Metsästysoikeudellisen jäsenen valvonnassa voi myös seuran ulkopuoliset henkilöt (=VIERAAT) metsästää. Metsästystä varten 

on lunastettava VIERASKORTTI 10 euroa/VIERAS/VRK. Kortti on voimassa kalenterivuorokauden. Kortin voi lunastaa Ossi 

Vesalalta ja/tai maksaa suoraan Suurmiehikkälän Metsästysyhdistyksen ry:n tilille FI58 5268 0020 0072 39. Suorituksesta on 

oltava kuitti josta ilmenee vieraiden nimet ja metsästyspäivämäärä. Kortti tai kuitti on oltava mukana metsästyksen aikana ja 

esitettävä pyydettäessä. 

Petometsästykseen vieraskorttia ei tarvita, vieraista pitää tehdä ilmoitus vieraskortin myyjille.  

 

Vieraskortin lunastaneella ei ole oikeutta kauriin, villisian eikä peuran metsästykseen. 

 

METSÄSTYSALUEET JA NIIDEN RAJOITUKSET 

 

Metsästysalueena on vuokrasopimusten mukaiset alueet ja niiden sisäpuolella sijaitsevat Suurmiehikkälän osakaskunnan 

vesialueet. Jäsen on velvollinen tarkastamaan ennen metsästystä käyttämänsä alueen metsästysoikeuden sekä käytettävyyden. 

Monitoimitilalla on seuran virallinen kartta josta alueen metsästysoikeuden voi tarkastaa sekä kaupan ilmoitustaululla on 

koetoiminnasta johtuvat rajoitukset. 

Seuraavilla alueilla ei saa metsästää: vesialueina Halmaanjärvi, tekojärvet ja -lammikot sekä maa-alueena Haukniemen 

orilaitumen alueet 13.9.2022 asti tai niin kauan kuin laitumella on hevosia. 
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METSÄSTYKSEN VALVONTA, SEURANTA JA RAJOITTAMINEN 

 

Jokainen jäsen on velvollinen valvomaan ja seuraamaan riistatilannetta ja metsästystä. Havainnoistaan jäsen ilmoittaa 

puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Lain, asetuksen tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta on ilmoitettava välittömästi. 

Johtokunnalla on oikeus rajoittaa metsästystä yleisesti myös kesken jahtikautta sekä metsästysrikoksen/-rikkomusten johdosta 

myös yksittäisen jäsenen osalta. 

 

SUOSITUKSET JA TOIVOMUKSET 

 

1. Suositellaan, ettei teräshauleja käytettäisi. 

2. Suositellaan Oma riista-palvelun käyttöönottamista 

3. Suositellaan, että saalisilmoitukset tehdään Oma riista-palveluun 

 


