
Alavuden metsästysseuran peuranmetsästyssäännöt. 

 

1. Yleistä:  

 Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan 

 voimassaolevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja, sekä 

 metsästysseuran sääntöjä ja naapuriseuran kanssa tehtyjä 

 sopimuksia. 

 

 Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli 

 seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet, sekä velvollisuudet, 

 ellei seuran säännöissä toisin määrätä. 

 

 Tätä sääntöä sovelletaan valkohäntäpeuran metsästyksessä.  

 

 Jokainen jahtiin osallistuja kuittaa omalla nimikirjoituksellaan 

 nämä säännöt luetuksi ennen jahdin alkua ja sitoutuu 

 noudattamaannäitä sääntöjä. 

 Peurapäälliköt vastaavat sääntöjen toimittamisesta 

 metsästäjille. 

 

2. Metsästysmaat: 

 Metsästys suoritetaan Alavuden metsästysseuralle oma 

 riistaan merkityllä peuranmetsästysalueella. 

 Kyttäyskoppiin, ruokintapaikkaan ja riistapeltoon on oltava 

 maanomistajan tai haltijan lupa, vaikka maat ovat vuokrattu 

 peuranmetsästykselle. Luvan hankkii kopin tekijä/ruokinnan- 

 tai/riistapellon perustaja. 

 

 Jahti suoritetaan kyttäysjahtina, ajometsästystä peurajahdissa 

 ei käytetä. 

 

 



 

3. Osallistumisoikeus: 

 Jokaisella Alavuden metsästysseuran jäsenellä on oikeus 

 osallistua peuran metsästykseen.  

 Peuraporukkaan liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla 

 vuosittain  peuranmetsästysryhmän johtajalle 15.8.mennessä. 

 Ennen jahdin alkua jäsenen on esitettävä voimassaoleva 

 hyväksytty ampumakoetodistus jahtipäällikölle. 

 Valkohäntäpeuran metsästykseen eivät voi osallistua 

 koejäsenet, eikä vieraskorttilaiset. 

 

4. Osallistumis-ja kaatolupamaksut: 

 Osallistumismaksu kaudelle 2020 on 50,00 €/jäsen.  

 Osallistumismaksu kattaa osaksi ruokinnan, osaksi riistapeltojen 

 tekemisestä aiheutuneet kustannukset ja kaatolupamaksut, 

 Osallistumismaksu maksetaan Alavuden metsästysseuran 

 hirvimiesten tilille FI71 5007 1340 0094 71 viimeistään 

 27.8.2020 mennessä. 

 

5. Metsästyksen johto: 

 Peurapäällikkö valitaan vuosittain metsästysseuran 

 johtokunnankokouksessa peuraporukan sisältä. 

 Peurapäällikkö nimeää 1-2 varajohtajaa. 

 Varajohtajat hyväksyy metsästysseuran johtokunta. 

 

6. Metsästyksen aloittaminen ja käytäntö: 

 Metsästysaika 1.9.2020-15.2.2021. 

 Ennen kyttäysmetsälle menoa metsästäjän tulee aina 

 ilmoittautua varsinaiselle peurapäällikölle ja kertoa mihin on 

 menossa kyttäysjahtia suorittamaan, sekä samalla varmistaa 

 häneltä, että lupia on vielä jäljellä. 

 

  



7. Metsästyksessä käytettävät varusteet: 

 Valkohäntäpeuran metsästykseen osallistuvien on käytettävä 

 oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta 

 ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssinpunaista tai oranssia 

 väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja 

 päähineen näkyvästä pinta-alasta. 

 Edellämainittu sääntö ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka 

 metsästää rakennelman suojasta. 

  

 Valkohäntäpeuran kaadosta, haavoittuneista peuroista ja 

 kaikista ohilaukauksista on heti ilmoitettava soittamalla tai 

 whatsApp viestillä jahtipäällikölle. 

 Kaatoilmoitus on tehtävä heti kaadon tapahduttua. 

 Valkohäntäpeuran kyttäysjahdissa saa ampua myös kauriin. 

 

8. Lihanjako: 

 Kyttäämällä ammutun saaliin nahan, sarvet ja lihat ampuja saa 

 pitää kaikki itsellään. 

 

9. Ampumataito: 

 Ampumataitoa on pidettävä yllä kesän aikana.  

 Jokaisen peurametsälle aikovan on käytävä 

 harjoitusammunnoissa. Suositellaan, että ammutaan 

 hirvitauluun  200 pistettä, joista vähintään 100 pistettä 

 liikkuvaan maaliin. Jousella metsästävä harjoittelee  

 omatoimisesti maaliinammuntaa. 

 

10.  Rikkomukset: 

 Seuran sääntöjen rikkomukset käsittelee seuran johtokunta 

 yhdessä metsästyksen johtajien kanssa. 

 

11.  Säännöt hyväksytään metsästysseuran kesäkokouksessa 31.7.2020. 


