
Ilmajoen metsästysseuran peuran metsästys-säännöt (4.7.2022) 

YLEISTÄ: 

Tätä sääntöä sovelletaan valkohäntäpeuran metsästyksessä. 

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä 
metsästystapoja, metsästysseuran sääntöjä ja naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. 

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet sekä 
velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä. 

- Seuran peuranmetsästys-sääntöön voidaan tehdä tarvittavia muutoksia jotka päätetään seuran yleisessä 
kokouksessa, ja ne saatetaan seurueen tietoon ennen metsästyksen alkua. 

- Jokainen jahtiin osallistuva on velvollinen kuittaamaan nämä säännöt saaduiksi ennen jahdin alkua, 
sitoutuu tutustumaan niihin ja noudattamaan niitä.  

 

METSÄSTYSMAAT: 

- Peuranmetsästys suoritetaan siihen haetun luvan mukaisella alueella. 

- Kyttäyskoppiin ja ruokintapaikkaan on oltava maanomistajan lupa. Luvan hankkii kopin tekijä tai 
ruokinnan perustaja. 

- Toisen kyttäyskopista tai ruokinnalta tai sen välittömästä läheisyydestä ei saa mennä ampumaan ilman 
kyttäyskopin tai ruokinnan omistajan lupaa. Maanomistajalla on oikeus kuitenkin ampua omistamallaan 
kiinteistöllä sijaitsevasta kyttäyskopista tai ruokinnalta tai niiden läheisyydestä, ellei toisin ole sovittu. 

- Ruokintapaikat perustetaan riittävän kauaksi teistä.  

- Ruokintapaikan ylläpitäjä on velvollinen pitämään ruokintapaikan maaston siistinä.  

- Ajometsästys voidaan aloittaa myös ruokintapaikkojen läheltä ja myös passipaikka voi tällöin olla 
poikkeuksellisesti lähellä ruokintapaikkaa. 

 

OSALLISTUMISOIKEUS: 

- Jokaisella ILMAJOEN MS jäsenelle on oikeus osallistua peuran metsästykseen. Peuraporukkaan liittyminen 
tapahtuu ilmoittautumalla vuosittain peuranmetsästys-ryhmän järjestäytymiskokouksessa, kokouksessa on 
myös esitettävä voimassaoleva hyväksytty ampumakoetodistus, (mikäli metsästää rihlatulla aseella tai 
jousella), kuitti maksetusta seuran jäsenmaksusta ja kuitti maksetusta riistanhoitomaksusta. 

- Osallistumismaksun määrän päättää budjetin mukaisesti peurapäälliköt. Osallistumismaksu on oltava 
maksettuna ennen järjestäytymiskokousta peuraporukan tilille. Tilinumero ja maksun määrä ilmoitetaan 
kokouskutsussa 

- Peuranmetsästyksen kyttäysjahtiin osallistumaan oikeutettuja ovat ainoastaan seuran varsinaiset jäsenet. 

Koejäsenet, vuosikorttilaiset ja muut vierailijat voivat osallistua ainoastaan yhteisjahteihin. Päätöksen 
vieraiden ja heidän koirien ottamisesta yhteisjahteihin tekee tapauskohtaisesti jahdista vastuussa oleva 
päällikkö. Vierailla ei ole saalis-osuutta. 



KAATOLUVAT JA MAKSUT 

- Kaatolupien maksut otetaan yhteisjahdissa seurueen yhteisistä varoista. Kyttäysjahdissa ampuja maksaa 
itse kaatomaksun. Päälliköt päättävät kaatomaksut ja ne ilmoitetaan järjestäytymiskokouksessa.  
Kaatomaksu on maksettava 5pv sisällä kaadosta ja kuitti esitettävä peurapäällikölle 7pv sisällä kaadosta. 

METSÄSTYKSEN JOHTO 

- Peurapäällikkö valitaan vuosittain metsästysseuran johtokunnan toimesta 1.4 mennessä. 

- Peurapäällikkö esittää riittävän määrän varajohtajia jotka metsästysseuran johtokunta hyväksyy. 

METSÄSTYSAIKA JA KÄYTÄNTÖ 

- Metsästysaika on lainsäädännön kulloinkin määrittelemä. Johtokunnalla on oikeus tarvittaessa rajoittaa 
metsästystä. 

- Kyttäysmetsästyksen käytännön suorittamisesta vastaa peurapäälliköt. 

- Yhteisjahdeista ilmoitetaan sähköisesti koko seurueelle. 

- Metsästyksessä käytettävä lain mukaista huomiovaatetusta, koskien myös kyttäysmetsästystä. 

- Peuran kaadosta, haavoittuneesta peurasta ja mahdollisista ohilaukauksista on ilmoitettava heti 
jahtipäällikölle. 

- Peuralupien käytöstä päättää peurapäälliköt. Lupien käyttösuunnitelma esitellään 
järjestäytymiskokouksessa. 

- Ajojahtien yhteydessä muista mahdollisesti metsästettävistä eläimistä päätetään ennen jahdin alkua. 

  

LIHANJAKO 

- Ennen seuruejahdin aloittamista päätetään kuinka päivän mahdollinen saalis jaetaan. 

- Luvan mukainen saalis kyttäysjahdissa kuuluu ampujalle. 

- Ampujalle kuuluvat luvan mukaisen saaliin pää ja talja. 

- Luvan vastaisen saaliin jaosta päättää peurapäälliköt. 

 

RIKKOMUKSET 

- Näiden sääntöjen rikkomukset käsittelee seuran johtokunta yhdessä metsästyksen johtajien kanssa. 

- Sanktio luvan tai päälliköiden määräysten vastaisesta kaadosta on aina vähintään kaadetun saaliin 
mukainen kaatomaksu. 


