Hyvät metsästystavat
1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä
2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella
3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä
4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi
5. Hoida riistaa
6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta
7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä
8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin
9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin
10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin
11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi
12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä
• Riista ja sen vuosituotto ovat metsästyksen perusta ja lähtökohta. Riista ansaitsee metsästäjän erityisen
kunnioituksen ja huolenpidon.
• Kunnioita eläinten rauhoitusaikoja, älä riko riistan lisääntymisrauhaa.
• Riistan menestyminen riippuu sen elinympäristöjen tilasta. Hoida ja paranna riistan elinympäristöjä.
• Hallitse itsesi. Saaliinhimo ei kuulu hyviin metsästystapoihin.
• Opettele ymmärtämään luonnon ja riistan elinehtojen väliset yhteydet ja sopeuta oma harrastuksesi niihin.
2. Verota riistaa kestävän käytön periaattella
• Selvitä itsellesi metsästysalueesi riistatilanne verotussuunnitelmiesi pohjaksi.
• Selvitä metsästysalueesi saalissuositukset, rauhoitukset, rajoitukset ja noudata niitä tinkimättä.
• Sovita oma verotuksesi alueen muuhun metsästykseen niin, että riistan kestävä verotus toteutuu.
• Metsästä valikoiden niin, että tuottavimmat yksilöt säästyvät.
• Näytä hyvää esimerkkiä erikoiseti nuorille metsästäjille. Anna tietosi muiden metsästäjien käyttöön. Valvo
metsästyksen laillisuutta.
3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä
• Lopeta metsästystilanteessa riistaeläin aina mahdollisimman nopeasti ja tuskattomasti.
• Suunnittele metsästyksesi niin, ettet tavoittele riistasaalista sille kärsimystä tai stressiä tuottavinkeinoin.
• Noudata elävänä saamasi riistan kohtelussa lakimääräysten lisäksi lajin erityisvaatimuksia.
• Vaikuta harrastusympäristöösi niin, että myös eläinsuojelulliset seikat tulevat aina huomioiduksi.
• Metsästä harkiten ja rauhallisesti. Ammu riistalaukaus vain, kun olet mielestäsi varma osumasta.
Etsi haavoitettu riistaeläin vaivojasi säästämättä.
4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi
• Perusta aina metsästyksesi saaliin hyötykäyttöön tai riistanhoidollisiin tavoitteisiin.
• Opettele saaliin hyödyksikäytön varmistava kaadon jälkeinen oikea esikäsittely.
• Kohtele kuollutta saaliseläintä sen arvon mukaisesti. Saaliin heitteillejättäminen on sekä metsästäjän että
metsästyksen häpeä.

• Käytä saaliisi hyödyksi sille parhaiten soveltuvassa käytössä ja mahdollisimman täydellisesti.
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10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin
• Ota aina metsästäessäsi huomioon alueen asukkaat. Muista, että Sinun ajattelemattomuutesi voi pilata
omasi ja metsästysseurasi maanomistajasuhteet.
• Muista, että Sinun ja seurasi harrastusmahdollisuuksien jatkuminen riippuu suhteistasi alueen
maanomistajiin ja muihin luonnonkäyttäjiin.
• Ölä koskaan haittaa tai vaikeuta metsästykselläsi paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä, harrastuksia tai
elinkeinotoimintaa.
• Käyttäydy asiallisesti luonnonsuojelua ja suojeluaatteita kohtaan. Parhaan tulokssen saavutat
osallistumalla ja vaikuttamalla asenteisiin omalla esimerkilläsi.
• Levitä vain oikeata ja asiallista tietoa metsästyksestä ja sen perusteista ns. suurelle yleisölle.
11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi
• Kasvata, kouluta ja hoida koiraasi osana perhettäsi.
• Kohtele koiraasi aina asiallisesti ja kouluta sitä vain rotuominaisuuksiaan vastaavaan käyttöön.
• Huolehdi tinkimättä koirasi ravinnosta, hoidosta, liikunnasta ja terveydenhoidosta.
• Pidä koirasi kytkettynä lain ja paikkakunnan erityissäännösten mukaisesti, noudata koirakuria.
• Älä aseta koirallesi kohtuuttomia suoritusvaatimuksia, se on elävä ja voimakkaasti tunteva olento.
12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan
• Kerro ihmissuhdeymäristössäsi oikein asiatiedoin ja myönteisesti harrastuksestasi.
• Rakenna oman toimintasi esimerkillä myönteistä kuvaa metsästyksestä.
• Levitä vain kerskailematonta, totuudenmukaista ja asiallista tietoa metsästyksestä. Anna aloitteellisesti
nuorille mahdollisuus tutustua kauttasi metsästysharrastukseen.
• Riistan kestävän käytön verotus on metsästyksen hyväksyttävyyden tärkeimpiä perusteita.

