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Koskuen metsästysseura ry 

 

 

Kauriin metsästyssääntö 
 

Yleistä 
 

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa 

lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä 

naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. 

 

Kaadettavien kauriiden lukumäärä sopeutetaan alueen kannan vuosituottoon, 

riistakeskuksen suosituksiin, maa- ja metsätalouden sekä tieliikenteen 

vahinkomääriin. 

 

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seuran jäsenillä on yhtäläiset 

oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä. Koejäsen voi 

osallistua jahtiin vain johtokunnan päätöksellä. 

 

Seuran kauriin metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain 

talvikokouksessa ja saatetaan kaikkien seuran jäsenten tietoon ennen metsästykseen 

ryhtymistä seuran nettisivujen kautta, myös johtokunnalta saatavissa. Yhteisjahdeissa 

noudatetaan valkohäntäpeuran metsästyssääntöä soveltuvin osin. 

 

Metsästysmaat, yhteistoiminta 
 

Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen 

valtuuttamat seuran jäsenet. 

 

Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa tiedostoa, joka on myös kauriin 

metsästäjien käytössä, Oma riista -sovelluksessa ja kartta majan seinällä. 

 

Kaatomäärät 
 

Seuran johtokunta esittää kesäkokoukselle kestävää kaatomäärää, kesäkokous päättää 

kaatomäärästä. Pienhirvipäällikkö pitää kirjaa kaadetuista kauriista ja ilmoittaa jahtiin 

osallistujille, kun lupamäärä on täynnä, ilmoitus tehdään seuran nettisivuille ja 
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WhatsApp-ryhmään, ryhmään kuulumattomille ilmoitetaan tekstiviestillä tai muulla 

yhteisesti sovitulla tavalla. 

 

Ampumakoe 
 

Kiväärillä kaurista metsästävällä tulee olla suoritettuna voimassa oleva ampumakoe. 

 

Metsästyksen johto ja muu tehtäväjako 
 

Seuran hirven metsästyksenjohtajan valitsee vuosittain seuran talvikokous, lisäksi 

kokouksessa valitaan pienhirvipäällikkö. Seuran pienhirvipäällikkö vastaa 

kauriinmetsästyksen järjestämisestä. 

 

Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan oma-riista sovellukseen 

tilastointia, seuran vuosikertomusta, riistanlaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä 

seuran omaa arkistointia varten. Jokainen kauriinmetsästäjä kirjaa havaintonsa 

kyseiseen sovellukseen, ellei sovellus ole itsellä käytössä havainnot ilmoitetaan 

pienhirvipäällikölle. 

 

Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt 
 

Yhteisjahtipäivät ilmoitetaan seuran WhatsApp-ryhmän kautta, tai muulla yhteisesti 

sovitulla tavalla. Viikonloppumetsästykseen ryhtymisestä ilmoitetaan pääsääntöisesti 

viimeistään perjantaina puoleen päivään mennessä, niin että myös pitkämatkalaiset 

pystyvät varautumaan jahtiin. 

 

Viikonvaihteissa järjestetään yhteisjahteja pienhirvipäällikön tai hänen 

varahenkilönsä johdolla. Kyttäysmetsästys aloitetaan pienhirvipäällikön päätöksellä 

heti luvan alkaessa 1.9. Kyttäysmetsästykseen osallistuvan pitää ilmoittautua 

pienhirvipäällikölle kauden alkaessa ja samalla ilmoittaa halukkuutensa 

yhteisjahteihin, että pienhirvipäällikkö osaa kutsua yhteisjahteihin. Kevätpukkijahtiin 

ilmoittaudutaan erikseen. 

 

Oheistoiminta 
 

Kauriinmetsästäjät ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin 

oheistoimintoihin. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä 

luetaan mm. ruokintapaikkojen ja nuolukivien hoito, saaliinkäsittelypaikan ja 

metsästysmajan puhtaanapitoon ja tarviketäydennyksiin sekä hoitoon. 

 

Ampumataito 
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Jokaisella kiväärillä metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävä 

ampumataito, osoituksena siitä ammutaan vähintään joka kolmas vuosi ampumakoe. 

Haulikolla ja jousella metsästäjät ovat myös velvollisia harjoittelemaan ammuntaa. 

 

Yleisohjeita  
 

Jokaisella on oltava mukana metsästyskortti, aseen hallussapitolupa ja kiväärillä 

metsästävällä ampumakoetodistus tai niiden jäljennökset. 

 

Jokaisella ampujalla on oltava asetuksen mukaiset aseet ja patruunat tai nuolet. 

Metsästäjä vastaa itse niiden laillisuudesta. Ase on oltava kohdistettuna käyttämillesi 

patruunoille / nuolille. 

 

 

Koirienohjaajat vastaavat itse koirien kiinnikytkemisestä sekä hakemisesta. Pois 

lukien kolmostien varsi, jossa kaikki seurueen jäsenet ovat velvollisia auttamaan niin 

ettei oma eikä koiran turvallisuus vaarannu. Junaradan varressa vaara ei ole niinkään 

ilmeinen, koska junat näkee Tracker-sovelluksella ja silloin ohjaaja kutsuu apua 

tarvittaessa. 

 

Yksittäisiä koiria ei odoteta koko seurueen voimalla, vaan koiranohjaaja yrittää itse 

koiraansa kiinni niin, ettei valoisaa aikaa tärväänny ja näin jahdista muodostuu 

sujuvaa. 

 

Yleisiä turvallisuusohjeita 
 

Jokaisella yhteisjahtiin osallistuvalla on oltava oranssi päähine ja ylävartalovaate 

(liivi tai takki yms.). 

 

Kaikkien koirien täytyy olla lisätty Tracker-peuraryhmään ennen koiran irtikytkentää. 

 

Vahva suositus että kaikilla on paikanninlisenssi niin, että näkyy Peuraryhmässä 

passissa oltaessa ja omanpaikan jako on oltava päällä. 

 

Alkoholia ei saa nauttia metsästyksen aikana. Yksittäinen kaatoryyppy suodaan.  

 

Kauriin ampuminen 
 

Ammutaan ainoastaan pienhirvipäällikön määräysten mukaista eläintä. 

Yhteisjahdeissa voidaan johtajan ohjeiden mukaisesti ampua myös muita eläimiä, 

esim. kettuja. 

 

Vasallista naarasta ei saa ampua.  



Vahvistettu 

8.8.2021 

4

 

150 metriä lähempänä toisen hoitamaa ruokintapaikkaa ei saa kytätä ilman hänen 

antamaansa lupaa. 

 

Ampumisen jälkeen 
 

Kaikista kaurista kohti ammutuista laukauksista ilmoitus pienhirvipäällikölle, myös 

ohilaukauksista. Kaadon tapahtuessa ilmoitus myös riistakeskukseen 7 päivän 

kuluessa, mielellään Oma riista -sovelluksen kautta.  

 

Haavoittamistilanne 
 

Ampujan tulee aina seurata tarkkaan kauriin käyttäytymistä siihen ammutun 

laukauksen jälkeen. 

 

Mikäli kauris ei kaadu, ampujan tulee: 

 

- Ilmoittaa pienhirvipäällikölle tilanteesta välittömästi. 

 

- Merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä  

 

- Merkitä tarkoin ja selvästi kauriin sijainti ampumishetkellä 

 

Jokainen kaataja suolistaa kaatamansa kauriin niin, että myös peräsuoli ja kurkkutorvi 

on asianmukaisesti poistettuna. 

 

Saaliin jako yhteisjahdeissa 
 

Kaadetun kauriin nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat 

metsästysperinteiden mukaisesti kaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden 

osuudesta sovitaan etukäteen. 

 

Saaliiksi saatu kauris jaetaan kokonaisena, joka arvotaan kyseisenä päivänä 

metsästykseen osallistuneiden kesken, kun kierros on mennyt ympäri, aloitetaan 

arvonta alusta. Kyttäysjahdissa ampuja saa pitää koko eläimen. Yhteisjahdeissa muut 

ammutut eläimet kuuluvat ampujalle, paitsi valkohäntäpeura, mistä on omat 

sääntönsä. Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen 

aloittamista. 

 

Metsästyssäännön tuntemus  
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Jokainen kauriinmetsästäjä ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain 

vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä. Säännöt ovat luettavissa 

seuran nettisivuilla ja saatavissa johtokunnan jäseniltä. 


