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1. YLEISTÄ
1.1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä
metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
1.2. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja
velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.
1.3. Seuran peuranmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan kesäkokouksessa ja se saatetaan kaikkien
seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä.

2. METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
2.1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat seuran jäsenet.
2.2. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa.

3. KAATOLUVAT
3.1. Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat jäsenet,
hirvijaosto tai hirviseurueen johto.
3.2. Lupien osalta noudatetaan yhdistykseltä saatuja lupia ja kaatosuosituksia. Seura ei aseta omia rajoituksia
kaadettavien eläinten sukupuolen tai piikkimäärien suhteen.

4. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
4.1. Peurojen metsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet (myös koejäsenet).
4.2. Peuraseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla metsästyksenjohtajalle kesäkokouksen ja elokuun
lopun välisenä aikana. Metsästyksenjohtaja on velvollinen ylläpitämään kirjallista luetteloa seurueeseen
ilmoittautuneista jäsenistä.
4.3. Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna voimassa oleva ampumakoe
poislukien haulikontäyteisellä tapahtuva metsästys.

5. METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
5.1. Metsästyksenjohtajan valitsee peurajaosto.
5.2. Seurueen kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan johdolla.
5.3. Kyttäysvuoroista, laukauksista ja kaadoista pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan toimesta. Kaikista
hirvieläintä kohti ammutuista laukauksista ilmoitetaan välittömästi metsästyksenjohtajalle. Ilmoitusvelvollisuus
koskee kaikkia metsästysmuotoja.
5.4. Mahdolliset erimielisyydet sekä sääntöjen laiminlyömisestä aiheutuvat seuraamukset päättää seuran
johtokunta.

6. METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT
6.1. Peurajahdin aloituksesta päättää peuraseurue.
6.2. Yhteisjahteja järjestään metsästyksenjohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön kokoon kutsumana.
Kyttäysmetsästys on sallittua kaikkina luvallisina metsästyspäivinä metsästyskauden aikana.
6.3. Metsästysmuotoja ovat kyttäysmetsästys, ajometsästys ilman koiraa sekä metsästys koiran/koirien avulla.
Koirien käytöstä metsästyksen yhteydessä päättää metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen.
6.4. Kyttäysjahtiin menosta on ilmoitettava aina etukäteen metsästyksenjohtajalle. Kyttäysvuoroja voi varata
etukäteen. Mikäli varattua kyttäysvuoroa ei jostain syystä voi käyttää, tulee vapautuvasta vuorosta ilmoittaa
viipymättä metsästyksenjohtajalle.
6.5. Hirvieläimen kaadosta on ilmoitettava metsästyksenjohtajalle välittömästi.
6.6. Kyttäysmetsästyksen yhteydessä on luvallista ampua myös muita luvallisia riistaeläimiä esim. ketut, supit
ja rusakot.
6.7. Yhteisistä metsästystapahtumista ja kyttäysvuoroista tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti viestiryhmässä
tai tekstiviestein.
6.8. Yhteisjahdista ei saa poistua ennenaikaisesti ilman että ilmoittaa asiasta jahtipäällikölle.

7. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
7.1. On suositeltavaa, että peuraseurueeseen ilmoittautuneet henkilöt osallistuvat mahdollisimman aktiivisesti
yhteisiin metsästystapahtumiin, lihanleikkuuseen sekä tukitapahtumiin. Osallistumispakkoa ei kuitenkaan ole
eikä poissaoloista seuraa sanktioita.

8. AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY
8.1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi
riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin.
8.2. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella,
epähygienialla tai muulla tavalla.
8.3. Jokainen seurueen jäsen pyrkii osallistumaan myös saaliin käsittelyyn.
8.4. Ampuma- ja kaatopaikka pyritään jättämään mahdollisimman siistiksi.

9. HAAVOITTAMISTILANNE
9.1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirvieläimen käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen.
9.2. Mikäli hirvieläintä on ammuttu ja se ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee:
- ilmoittaa välittömästi soittamalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle tai varajohtajalle.
- merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä
- merkitä tarkoin ja selvästi hirvieläimen sijainti ampumishetkellä
9.3. Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirvieläimen jälkiä niitä
sotkematta enintään 150 metriä. Mikäli haavoittunut eläin menee naapuriseuran puolelle, on tapauksesta aina
ilmoitettava metsästyksen johtajalle tai varajohtajalle ja noudatettava metsästyksenjohtajan tilanteeseen antamia
neuvoja.

10.KAATAJAMÄÄRITYS
10.1. Tulkintatilanteissa peuran kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen
ensimmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa
tunnissa osumasta.
10.2. Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman
osapuolia ja muita todistajia. Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat
kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään.

11.SAALIIN JAKO
11.1. Peuran lihojen jaosta sopii peuraporukka keskenään.
11.2. Kauriin lihat kuuluvat ampujalle.

12.RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT
12.1. Rikkomukset ja erimielisyydet ratkaisee ensisijaisesti metsästyksenjohtaja. Metsästyksenjohtaja voi viedä
ratkaisun myös johtokunnalle. Johtokunnalla on oikeus kumota tarvittaessa metsästyksenjohtajan päätös.
Esimerkkejä erimielisyyksistä ja rikkomuksista:
- kyttäykselle meneminen ilman ilmoittamista
- jättää ilmoittamatta laukauksen
- erimielisyydet saalinjaosta

13.KUSTANNUKSET
13.1. Peurojen kaatomaksuista vastaa seura. Kuitenkin vieraan saadessa kaadetuksi peuran, vastaa isäntänä
oleva jäsen lupamaksusta.

14.METSÄSTYSVIERAAT
14.1. Yhteisiin peura ja kaurisjahteihin voidaan ottaa myös metsästysvieraita. Vieraiden osallistuminen
hyväksytetään isännän toimesta metsästyksenjohtajalla etukäteen ennen metsästyspäivää. Jahtimuodoissa, joissa
käytetään luotiasetta, tulee vieraalla olla hyväksytysti suoritettu ampumakoe. Vierailta peritään 20 €/pv
suuruinen vierasmaksu.
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15.METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
15.1. Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään metsästyssääntöön ja
noudattamaan sitä. Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille (isännän toimesta)
kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista.

