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YLÖJÄRVEN ERÄMIEHET RY, YLEISET METSÄSTYSSÄÄNNÖT METSÄSTYSKAUDELLE 2022-23  

  

Yleiset metsästyssäännöt määrittelevät säännöt kaikelle muulle metsästykselle paitsi hirven ja peuran 

metsästykselle.  

  

Seuran kokous tekee vuosittain tarvittavat muutokset yleisiin metsästyssääntöihin tai hyväksyy voimassa 

olevat yleiset metsästyssäännöt sellaisenaan ja ne julkaistaan jäsenille seuran kotisivuilla ja jäsenkirjeessä.  

 1.  

METSÄSTYSALUE  

  

Ylöjärven Erämiehet ry:n metsästysalueiden vuokraamisesta vastaavat seuran hallitus ja maanvuokra-

asioiden hoitaja. Metsästysalueista pidetään yllä kartastoa ja ajan tasalla olevaa vuokra-sopimusluetteloa. 

Nämä ovat metsästäjien käytössä. Jokainen metsästäjä vastaa itse siitä, että metsästää vuokrasopimusten 

mukaan asianomaiselle riistalle luvallisella metsästysalueella.  

  

2.  

METSÄSTYSOIKEUS  

  

Seuran jäsenillä on oikeus metsästää seuran vuokraamilla metsästysmailla. Kannatusjäsenillä ja kilpailevilla 

kannatusjäsenillä ei ole metsästysoikeutta. Koejäsenellä on metsästysoikeus ainoastaan seuran varsinaisen 

jäsenen valvonnassa.  

Muut kuin seuran jäsenet voivat metsästää vieraskortin lunastettuaan yhdessä varsinaisen jäsenen kanssa. 

Vieraskortti on maksettava ennen metsästystä. Maksuohjeet seuran kotisivuilla.  

  

3.  

METSÄSTYSAJAT  

  

Kaikessa metsästyksessä on noudatettava valtakunnallisesti vahvistettuja alueellisia metsästysaikoja. 

Seuran saaliskiintiöllä määritellyn riistan metsästys päättyy, kun kiintiö täyttyy. Tästä ilmoitetaan jäsenille 

lähetettävällä ryhmätekstiviestillä.  

Jos riistakanta todetaan metsästyskauden aikana huonoksi, hallitus voi päättää metsästysaikojen 

lyhentämisestä.  

  

4.   

RAUHOITUKSET  

  

Valtakunnallisesti vahvistetut ja alueelliset rauhoitukset.  

Iso-Otava rauhoitetaan 30.10.2022 saakka lukuun ottamatta pienpetoja ja hirvieläimiä.  

Koppelo ja naarasteeri ovat rauhoitettuja koko seuran alueella. Joulurauha 

kaikelle riistalle 23.12. – 25.12.2022.  
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5.  

SAALISKIINTIÖT 2022-2023  

  

Pienriista  

  

Metsästäjäkohtainen kiintiö on 2 urosteertä, 4 pyytä ja 2 metsäjänistä.  

Seuran metsokiintiö on 3 urosmetsoa, metsästäjäkohtainen kiintiö 1 urosmetso.  

  

Metsäkauris  

  

Seuran saaliskiintiö metsäkaurispukin kevätjahdissa päätetään seuran talvikokouksessa.  

Seuran saaliskiintiö metsäkauriin syysjahdissa on 40 kaurista.   

Lihaosuus on 2 kaurista/metsästäjä, seurueelle voi kuitenkin ampua useamman kauriin.  

  

Jos riistakanta todetaan metsästyskauden aikana arvioitua paremmaksi/huonommaksi, hallitus voi päättää 

saaliskiintiöiden suurentamisesta/pienentämisestä.  

  

6.  

ILMOITUSVELVOLLISUUS  

  

Metsosaaliista on ilmoitettava välittömästi Antti Hiltuselle. Saalistilanne päivitetään seuran kotisivuille.  

  

Kaurissaaliista on ilmoitettava välittömästi Antti Hiltuselle, 040 521 3448. Ilmoitukseen sukupuoli, 

aikuinen/vasa ja kaatopaikka. Saalistilanne päivitetään seuran kotisivuille sekä ilmoituksella Ylöjärven 

Uutisten seuratoimintapalstalla.  

  

Kauriin kaatajan on tehtävä saalisilmoitus Rh-piirille esim. Oma Riistassa.  

  

Pienriistasaalis ja pienpetosaalis on ilmoitettava seuralle seuran vuosittaisessa saalisilmoituksessa.  

 7.  

METSÄKAURISJAHTIIN OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSET  

  

Jos metsästäjä käyttää muuta asetta kuin haulikkoa on kaurisampumakoe tai hirvi-/karhukoe oltava 

suoritettuna.  

  

Toisen metsästäjän ruokintapaikalta ei saa metsästää kaurista ilman ruokintapaikan pitäjän lupaa.  

  

Metsäkaurisjahtiin osallistuvan on jollakin tapaa osallistuttava kauriin ruokintaan. Ruokintapaikkoja ei 

kuitenkaan pidä sijoittaa lähelle maanteitä tai rautatietä onnettomuuksien välttämiseksi.  

  

Jousella metsästettäessä on oltava suoritettuna  jousikoe.   

  

  

  

  

8.  
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VILLISIAN METSÄSTYS  

  

Villisian uskotaan leviävän Ylöjärven Erämiesten maille vähitellen.   

  

Metsästettäessä villisikaa rihlatulla luotipiipulla on oltava suoritettuna hirvi-/karhuampumakoe. Aseelle ja 

patruunalle on samat vaatimukset kuin hirveä metsästettäessä.   

  

Jousella metsästettäessä on jousikoe oltava suoritettuna.  

  

Haulikon täyteisellä saa villisikaa ampua ilman ampumakoetta.  

  

Emakko, jolla on porsaita, on rauhoitettu 1.3.- 31.7.   

  

Kaadetusta villisiasta on otettava näyte. Näytepussi ohjeineen löytyy Veli-Matti Joenniemeltä.   

  

Villisian ruhoa ei saa käsitellä samassa tilassa kuin hirveä tai muita saaliita.  

  

9.  

ILVEKSEN METSÄSTYS  

  

Ilveksen kaatolupia haetaan yhteislupana. Mikäli lupia saadaan, ilveksen metsästyksestä tiedotetaan 

erikseen.  

  

10.  

PIENPETOJEN METSÄSTYS/PYYNTI  

  

Pienpetoja ja vahinkoeläimiä (kettu, näätä, supi, villiminkki, varis, naakka, harakka) suositellaan 

pyydettäväksi riistanhoitotoimena. Pienpetosaalis tuottaa myös pienpetokilpailun pisteitä  vuosittain 

vahvistettavan mukaisesti, kun pienpetosaalis ilmoitetaan seuralle vuosittaisessa 

toimintapiste/saalisilmoituksessa.   

Vieras voi osallistua pienpetojen metsästykseen/pyyntiin seuran varsinaisen jäsenen seurassa ilman 

vieraskorttia.  


