
 
KOSKEN TL ERÄNKÄVIJÄT Ry:n jäsen saa metsästää kaikilla yhdistyksen vuokraamilla 
metsästysalueilla, huomioiden voimassa olevat määräykset metsästysajoista, rauhoituksista ja 
saaliskiintiöstä. Koejäsenen tulee lisäksi noudattaa yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja koeaikanaan. 

1. Pienriista ja pienpedot 
Pienriistan ja pienpetojen saaliskiintiö ja metsästysajat määritetään joka vuosi kesäkokouksessa. 
 

2. Metsäkauriin metsästys 
Metsäkauriin saaliskiintiö ja metsästysajat määritetään joka vuosi kesäkokouksessa. Kiintiö on 
henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle. Kaataja vastaa kaatoilmoituksen teosta itse www-
ositteessa https://oma.riista.fi. Kaatoilmoituksen lisäksi kauriin ampumisesta on tehtävä ilmoitus 
seuran puheenjohtajalle yhden vuorokauden kuluessa! PAKOLLINEN! 
 

3. Hirven ja peuran metsästys  
Hirven ja peuranmetsästyksestä on laadittu erilliset metsästysohjeet, jotka syksyllä pidettävä hirvi- ja 
peura-asioita käsittelevä kokous vuosittain hyväksyy. 
 

4. Vieraat 
Yhdistyksen jäsen saa ottaa vieraanaan olevia mukaansa metsästysretkelle yhdistyksen vuokraamille 
metsästysmaille. Saalis lasketaan jäsenen kiintiöön. Vieras saa metsästää kaurista isäntänsä 
kiintiöllä. Vieraita voi ottaa mukaan seuraavasti:  
- Yhden henkilön kerrallaan kesäkokouksen määräämissä puitteissa ja päätetyillä vierasmaksuilla.  
- Seura voi myös järjestää vierasjahteja ryhmille. Jokaisella vieraalla on oltava nimettynä isäntänä 

jahtiin osallistuva jäsen. Näiden jahtien vierashinnoittelusta ja järjestämisestä vastaa  
Hirven- ja peuranmetsästystoimikunta ja ne liitetään h-p metsästysohjeeseen. 

Metsästettäessä yhdistyksen metsästysmailla on kuitti maksetusta vierasmaksusta aina pidettävä 
mukana. Vierasmaksukuitista tulee ilmetä maksajan nimi, maksupäivä, vieraan nimi, metsästyspäivä 
ja maksettu summa. Jäsenkortti ja vierasmaksukuitti ovat vaadittaessa näytettävä metsästyksen 
vartijalle tai toiselle seuran jäsenelle. Maksuttomista vieraista ei vaadita päiväkorttia, ainoastaan 
isännän nimi riittää tiedusteltaessa. 
 

5. Yhteisjahdit 
Seura voi järjestää yhteisjahteja. Yhteisjahteihin saavat osallistua kaikki seuran jäsenet sekä 
henkilökohtaiset vieraat. Yleiset yhteisjahdit ilmoitetaan kesäkokouksessa sovitulla tavalla. 
Luvanvaraisen riistaeläimen yhteisjahdille pitää aina nimetä metsästyksenjohtaja. Hirven- ja 
peuranmetsästyksessä yhteisjahtien ilmoittelusta sovitaan hirvikokouksessa. Jahtiin osallistuvan 
metsästäjän pitää täyttää hirvi- ja peurametsästyssäännössä mainitut ehdot.   
Yhteisjahtiin voi osallistua vieraana aseeton koiranohjaaja metsästyksenjohtajan kutsusta. 
Myös alueen RHY järjestää yhteisjahteja esim. ilvesjahti. Jos kyseessä on meidän alueemme niin 
seuramme on nimennyt talvikokouksessa jahdinjohtajan ko. jahtia varten ja RHYn alueen kaikki 
metsästysseuroihin kuuluvat metsästäjät kutsutaan jahtiin erikseen sovitulla tavalla ja he ovat 
oikeutettuja metsästämään ko. jahdissa määritettyä eläintä. Nämä edellä mainitut kutsutut 
vierasmetsästäjät ovat vierasmaksusta vapautettuja.  
   

6. Metsästyksestä vuokra-alueilla tai kotieläimille aiheutuneista vahingoista, olkoon se mitä 
laatua tahansa, on vahingon tuottaneen metsästäjän tai jos vahinko on koiran tuottama, on 
koiran omistajan korvattava. 
 

7. Liikkuessaan yhdistyksen metsästysalueilla on jokaisen jäsenen: 
- vartioitava metsästysalueita salametsästykseltä.  
  Tiedusteltava henkilöllisyyttä vuokratuilta alueilta tapaamiltaan metsästäjiltä, 
 joita ei tunnista. 
- pyydettävä pienpetoja mahdollisuuksien mukaan 
- otettava kiinni metsästysalueilla luvattomasti liikkuvat koirat 
- järjestettävä riistan ruokintaa mahdollisuuksien mukaan 
- noudatettava yhdistyksen sääntöjä ja hyväksyttyjä metsästystapoja 
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