
Suomen Metsästäjäliiton perustaminen 

 
Huhtikuun 24. päivänä 2001 tuli kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Helsingissä perustettiin metsästäjien 

valtakunnallinen yhteenliittymä – Suomen Yleinen Metsästäjäliitto – Finlands Allmänna Jägarförbund. 

Myöhemmin nimi muutettiin Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y.:ksi.  

 

Hyvän katsauksen tekeminen tiivistetysti liiton ansiokkaista ja värikkäistä vaiheista sekä nykytoiminnasta on 

ylitsepääsemättömän vaikea tehtävä. Niinpä on tyydyttävä vain hajaotosten esiintuomiseen.  

 

Metsästys ei ole eikä koskaan ole ollut muusta yhteiskunnasta erillään olevaa toimintaa, vaan 

metsästysjärjestötoimintaan, metsästysseuratoimintaan ja jopa käytännön metsästykseenkin ovat 

vaikuttaneet yhteiskunnalliset muutokset ja olosuhteet. Niinpä maamme itsenäistymistä edeltäneestä 

poliittisesta tilanteesta johtuen järjestäytyneen metsästyksen historia Suomessa on moniin muihin maihin 

verrattuna hyvin nuorta. Sen voidaan katsoa alkaneen vasta vuonna 1865, jolloin perustettiin ensimmäiset 

metsästysseurat – Vasa Läns Jaktvårdsförening ja Suomen Metsästysyhdistys.  

 

Ajanjakso 1865-1921 olikin se kausi, jolloin luotiin pohja Metsästäjäliiton tulevalle toiminnalle.  

 

Esihistoria  

Järjestäytyneen metsästyksen alkuhistoria on hyvin monivaiheinen. Ensimmäisten metsästysseurojen 

aktiivisen toiminnan ansiosta lisää seuroja ryhdyttiin perustamaan monille paikkakunnille. Yhtenä 

perusmotiivina oli se, että maan metsästysasiat olivat huonolla tolalla. Metsästyslait tunnettiin kehnosti, 

itsekukin metsästi lähes missä halusi, useat vielä mihin aikaan vuodesta tahansa.  

 

Ensimmäisten seurojen tärkeimpänä tehtävänä olikin laajan valitustoiminnan avulla pyrkiä 

salametsästyksen vähentämiseen. Pian mukaan tuli muidenkin metsästysharrastussektoreiden laaja-

alaisempi hoitaminen (mm. kenneltyö ja ampumakilpailutoiminta).  

 

Keskinäisen kanssakäymisen edistämiseksi seurat ryhtyivät pitämään yhteisiä kokouksia, joita kutsuttiin 

metsästäjäkokouksiksi. Niissä keskusteltiin lähes kaikesta mahdollisesta metsästykseen liittyvästä ja 

sovittiin toimintojen päälinjoista. Yhdessä metsästäjäkokouksessa tehtiin myös päätös yhteisten 

metsästyksenhoidonneuvojien palkkaamisesta. Nämä neuvojat toimivat vuosisadan alkupuolella 

metsästysaatteen tehokkaina lähetyssaarnaajina, kiertäen kunnasta toiseen jakamassa tietoa ja 

opettamassa taitoja.  

 

Suomi kuului Venäjään, jonka suhtautuminen suurruhtinaskunnan järjestäytyneeseen metsästykseen oli 

hyvin vaihteleva. Valtiovalta toisaalta näki hyvänä asiana salametsästyksen vastustamisen, olihan riistalla 

huomattava taloudellinenkin merkitys. Niinpä seurojen toimintaan saatiin jossain määrin välillä 

valtionapuakin. Toisaalta katsottiin seurojen harjoittaman aktiivisen ampumatoiminnan edistävän 

kansallisuustunteita, jotka olivat ristiriidassa Venäjän suurvaltapolitiikan kanssa.  

 

Erityisesti ensimmäisten sortovuosien aikana metsästysseurojen toimintaa rajoitettiin varsin paljon, joten 

seurojen näkyvä toiminta oli varsin vähäistä. Sortokauden aikana, vuonna 1900, pidetyssä 



metsästäjäkokouksessa esitettiin ensimmäisen kerran ajatus sellaisen metsästysseurojen valtakunnallisen 

kattojärjestön perustamisesta, joka ottaisi hoitaakseen metsästyslainsäädännön kehittämisen sekä 

yhteydenpidon valtiovaltaan ja muihin metsästyksen kannalta tärkeisiin tahoihin. Esittäjänä oli tunnettu 

kennelmies, rautatievirkailija Walter Herlin.  

 

Tuolloin ajatuksella ei kuitenkaan ollut toteuttamismahdollisuuksia, olihan maan kenraalikuvernöörinä N. 

Bobrikoff, joka näki metsästysseuratoiminnan Venäjän etujen vaarantajana. Hänen näkemyksensä siitä, että 

kansallisuusaatteet olivat saaneet metsästysseuroissa jalansijaa, eivät olleet täysin perusteettomia, sillä 

monien metsästysseurojen jäsenistössä oli suomalaisuuspatriootteja. Heistä osa olisi halunnut 

metsästysseuroista muodostettavan tehokkaita isänmaallisia aktivistiryhmiä. Tällaisiin suunnitelmiin 

osallistui mm. Suomen Metsästysyhdistyksen rahastonhoitaja Eugen Schauman, joka sittemmin ampui 

sortovallan henkilöitymänä vihatun kenraalikuvernöörin.  

 

Ensimmäistä sortokautta seuranneen ajanjakson aikana liiton perustaminen otettiin monestikin esiin, 

mutta hankkeet kaatuivat johtavien jahtimiesten erilaisiin näkemyksiin valtakunnallisen järjestön 

tarpeellisuudesta. Osa oli sitä mieltä, että Metsästysyhdistyksestä tuli muodostaa valtakunnallinen 

metsästäjäliitto sääntöjä muuttamalla, osa taas kannatti kokonaan uuden järjestön muodostamista.  

 

Perustava kokous  

Vuodenvaihteessa 1920-1921 kaikkien silloisten metsästysseurojen edustajat kutsuttiin huhtikuun 23. 

päiväksi 1921 Helsinkiin päättämään valtakunnallisen metsästäjäjärjestön perustamisesta. Kutsua 

noudattivat Borgnäs Jaktförening, Erkylä Jaktvårdförening, Hausjärven Metsästysyhdistys, Laihian 

Metsästysseura, Mellersta Kyrkslätts Jaktvårdsförening, Porin Metsästysseura, Puutikkalan Metsästysseura, 

Suomen Metsästysyhdistys, Tapio Jaktförening, Thusby Jaktvårdsförening ja Viipurin Metsäveikot. Suomen 

Metsästysyhdistystä edusti viisi henkilöä ja muita yksi kutakin.  

 

Sääntöjen käsittelyyn kului koko päivä, sillä monista asioista jouduttiin äänestämään. Keskustelemalla ei 

päästy yksimielisyyteen järjestön nimestäkään, sillä komitean ehdottamasta Suomen Yleinen 

Metsästäjäliitto – Finlands Allmänna Jägarförbund r.y.:stä ehdotettiin poistettavaksi yleinen ja allmänna –

sanat. Poistoehdotus hylättiin 19 äänellä kolmea vastaan.  

 

Liiton perustamista valmistellut komitea oli ehdottanut, että liiton korkeimpana johtoelimenä toimisi 

eliniäkseen valittu presidentti. Näin diktatoorinen päätösvalta ei kuitenkaan saavuttanut kokouksen 

hyväksymistä.  

 

Keskustelua herätti myös ampumakilpailutoimikunnan asema liiton työkentässä. Komitean ehdotus oli, että 

vuosikokousten yhteydessä järjestettäisiin valtakunnallisia ampumakilpailuja ja että ammunnalla 

muutoinkin olisi varsin keskeinen asema järjestön toiminnassa. Tätä vastustettiin vetoamalla siihen, että 

Suomen Ampujain Liitto huolehtii ampumatoiminnasta, joten kilpailujen järjestäminen vain laajentaisi 

tarpeettomasti Metsästäjäliiton työsarkaa. Pitkän keskustelun jälkeen päädyttiin kompromissiratkaisuun, 

jonka mukaan metsästysammunnat sisällytetään työohjelmaan, kuitenkin niin, että niiden asema jää 

jatkossa hyvin vaatimattomaksi.  

 

Kun säännöistä oli keskusteltu puolitoista päivää ja päätös uuden järjestön perustamisesta saatu tehtyä, 



sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kollegineuvos D.J. Wadén ja sihteeriksi (toiminnanjohtajaksi) 

eversti Carl Voss-Schrader).  

 

Lakiasiat ja valistustyö keskeisiä  

Suomen Yleinen Metsästäjäliitto otti heti perustamisensa jälkeen sille tarkoitetun roolin metsästäjien ja 

metsästyksen etujen ajajana. Itsenäiseen Suomeen haluttiin saada ajanmukainen metsästyslaki, sillä 

voimassaollut laki oli vuodelta 1898. Liitto joutuikin panostamaan heti ensimmäisestä vuodestaan alkaen 

voimavarojaan lainsäädäntöön liittyviin asioihin. Jo tuolloin metsästyslainsäädäntötyöhön liittyi paljon 

puoluepoliittisia näkemyksiä, joiden johdosta uusi laki hyväksyttiin ja vahvistettiin vasta 1934. Vuotta 

aikaisemmin eduskunta oli hyväksynyt metsästyslain, jonka presidentti kuitenkin suureksi osaksi 

Metsästäjäliiton esittämien näkökohtien vuoksi jätti vahvistamatta.  

 

Metsästäjäliitto ryhtyi myös heti toimintansa alussa kehittämään toimihenkilöverkostoa. Liiton 

ensimmäiseksi rahastonhoitajaksi valittiin eversti Viktor Brander. Pian luotiin eri osiin maata myös 

neuvojaverkosto. Neuvojat antoivat ohjausta, edistivät seurojen perustamista, kokosivat riistaraportteja ja 

hankkivat eri kunnista riistapäälliköiltä, jotka toimivat paikallistason yhdyshenkilöinä.  

 

Suurin osa toimihenkilöistä hoiti tehtäviään korvauksetta, osalle maksettiin muodollinen palkkio. 

Pääkannustimena kaikilla oli kuitenkin toimiminen riistan ja metsästyksen hyväksi.  

 

Metsästäjäliitosta ei kuitenkaan muodostunut pitkiin aikoihin sellaista kaikkien metsästäjien 

yhteenliittymää, kuin alun perin oli kuviteltu. Työlle kyllä annettiin arvoa, mutta liittymispäätöksen teko 

olikin vaikeampaa. Osaksi tämä johtui liiton perimästä vaatimattomasta jäsenmaksusta – harvat olivat 

valmiita maksamaan metsästyksestä ylimääräisiä maksuja, yleisestihän oltiin sitä mieltä, että metsästyksen 

piti päinvastoin tuottaa huomattavassa määrin taloudellista hyötyä. Osasyynä liittymishaluttomuuteen oli 

myös se, että liittoa pidettiin herrojen järjestönä, jossa tavallisella metsästäjällä oli hyvin vähän 

vaikutusmahdollisuuksia.  

 

 


