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1 YLEISTÄ 

 

1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa 

lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapu-

riseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. 

2. Jokaisella peurajahtiin osallistuvalla jäsenellä on yhtäläiset oikeudet ja velvol-

lisuudet. 

3. Jokaisen peurajahtiin osallistuvan on perehdyttävä peuranmetsästyssääntöihin 

ja muihin ohjeisiin ennen metsästystä. 

4. Metsästysmaista pidetään ajantasaista karttaa Oma riista -palvelussa, jonne 

alueet päivitetään vastaamaan yhteislupa-alueen pyyntilupapäätöstä. 

5. Johtokunta valitsee vuosittain metsästyksen johtajan. Metsästyksen johtaja ni-

mittää metsästyksen varajohtajat ja ne päivitetään Oma riista -palveluun ennen 

metsästyskauden alkua. 

6. Peuran metsästyksessä noudatetaan Maa- ja metsätalousministeriön metsästys-

asetuksessa vahvistamaa metsästysaikaa. 

7. Jahtiin lähtemisestä on ilmoitettava metsästyksen johtajalle. Seuruejahdissa on 

metsästyksen johtajan tai varajohtajan oltava läsnä. 

8. Valikoivassa verotuksessa noudatetaan Suomen riistakeskuksen suosituksia. 

9. Ampumakoetodistus ja metsästyskortti tulee esittää metsästyksen johtajalle 

vuosittaisessa peurakokouksessa tai viimeistään ennen metsästystä. 

10. Peuran metsästyksen vieraskorteista päättää kesäkokous. 

1.1 Osallistuminen 

1. Peurajaostoon liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla ennen jahtikauden alkua 

metsästyksen johtajalle. 

2. Peurajaostoon pääsevät seuran jäsenet, jotka täyttävät jahtiin osallistumiselle 

asetetut ehdot. Peurajahtiin osallistuvan tulee sitoutua: 

-  Maksamaan osallistumismaksu, jonka suuruuden kesäkokous päättää. 

- Ylläpitämään ampumataitoaan;  

Ampumaharjoittelu rihlatulla luotiaseella 3x 10 juoksua 

- Rihlatulla luotiaseella metsästäessä voimassa oleva ampumakoesuori-

tus hirvi- tai karhuampumakoe. Jousella metsästäessä voimassa oleva 

peurakoe. 

 

1.2 Pyyntiluvat 

Pyyntilupien jakaminen seuran ja jäsenten kesken: 



 

1. Seuralle varataan 1 lupa, joka hyödynnetään peijaisiin. Vuosittain ennen 

kauden alkua peurakokouksessa sovitaan, kuinka lupa käytetään. 

2. Loput luvat käytetään yhteisjahdeissa sekä kyttäysmetsästyksessä.  

2 METSÄSTYS 

2.1 Ennen jahtikauden alkua 

Metsästyksen johtaja pitää ennen jahtikauden alkua peurakokouksen, jossa käydään 

läpi turvallisuusmääräykset ja kauden jahdin sisällön kertaavan katsauksen. 

2.2 Jahtikauden aikana 

Kukin metsästäjä vastaa ja pitää huolta aina itse, että 

1) ase ja patruunat ovat säädösten mukaisia, ase on kohdistettu ja ampumataitoa on 

ylläpidetty; 

2) metsästyskortti, aseen hallussapitolupa ja ampumakoetodistus ovat voimassa ja mu-

kana jahdissa; 

3) väriltään säädösten mukainen vaatetus on päällä aina metsästettäessä; 

4) ase kuljetetaan ajoneuvossa lataamattomana suojuksessa; 

5) metsästyksessä ei olla päihteiden vaikutuksen alaisena; 

6) metsästyksen johtajan antamia ohjeita noudatetaan.  

 

Kyttäysmetsästyksessä saadun saaliin pyyntilupamaksun maksaa ampuja. Seuruejah-

deissa lihanjaossa mukana olevat maksavat oman osuuden pyyntilupamaksusta. Met-

sästyksen johtaja huolehtii ajantasaiset tiedot pyyntilupamaksuista ja maksamisesta 

peuran metsästykseen osallistuville. Metsästysseuralle varatun luvan pyyntimaksun 

maksaa metsästysseura. Yhdenvertaisen pyyntimahdollisuuden tarjoamisesta huolehtii 

metsästyksen johtaja. 

2.3 Metsästys koiran kanssa 

Metsästäessä peuraa yksin koiran kanssa, on metsästysalueesta sovittava 

metsästyksen johtajan kanssa.  



 

3 SEURUEMETSÄSTYS 

3.1 Passipaikalla 

1) passipaikalle tultuasi varmista missä läheiset passimiehet ovat ja varmista, että myös 

kaverisi tietää sijaintisi; 

2) merkitse kielletty ampumasektori mieleesi ja tunnista maastomerkeistä sen rajat; 

3) laita patruuna piippuun vasta passipaikalla ja ota pois piipusta heti kun metsästys-

tapahtuma on ohi, viimeistään passipaikalta lähtiessä; 

4) vaaratilanteen tai vaaran uhan ilmetessä (esim. marjastajia, retkeilijöitä) informoi 

välittömästi metsästyksen johtajaa ja viereisiä passimiehiä; 

5) passiin saapumisen jälkeen älä liiku passipaikalta ilman metsästyksen johtajan lu-

paa; 

6) kun olet ampumassa luvalliseksi määriteltyä eläintä 

a. varmista, että eläin ei ole kielletyllä ampumasektorilla eikä taustalla 

ole muita ihmisiä tai omaisuutta 

b. varmista, että etäisyys ajoketjuun ja/tai koiraan ja koiranohjaajaan on 

riittävä 

c. jätä ampumatta, jos tilanne on epävarma; 

7) kun ampumatilanne on ohi, ilmoita kaadosta välittömästi metsästyksen johtajalle, 

poista ase latauksesta ja jää ampumapaikalle, kunnes metsästyksen johtaja antaa luvan 

siirtyä kaadolle; 

8) opasta toiset kaadolle ja aloita saaliin käsittely 

3.2 Koiranohjaus 

1) koiranohjaaja liikkuu maastossa metsästyksen johtajan kanssa sovittavalla tavalla; 

2) koiranohjaajan on tiedettävä, missä passimiehet ovat passissa; 

3) koiranohjaajan on ilmoitettava tilannetietoja koiran toiminnasta ja milloin hän on 

saapumassa passimiesten luokse; 

4) kun koiranohjaaja on ampumassa luvalliseksi määriteltyä eläintä 

a. varmista, että eläin on luvallisella ampuma-alueella, eikä takana ole 

muita ihmisiä tai omaisuutta 

b. varmista, että etäisyys passimiehiin ja toiseen mahdolliseen koiranoh-

jaajaan on riittävä 

c. jätä ampumatta, jos tilanne on epävarma; 

9) kun koiranohjaajan ampumatilanne on ohi, ilmoita kaadosta välittömästi metsästyk-

sen johtajalle. 



 

3.3 Haavoittamistilanne 

Mikäli eläin ei kaadu ampujan näköetäisyydelle, ampujan tulee ilmoittaa haavoittami-

sesta välittömästi metsästyksen johtajalle, merkitä tarkoin oma paikkansa ja eläimen 

sijainti ampumahetkellä sekä suunta, johon haavoitettu eläin meni. Haavoitetun jäljille 

lähtemisestä on aina sovittava metsästyksen johtajan kanssa. Metsästyksen johtaja tai 

hänen määräämänsä metsästäjä tutkivat ampumapaikan yhdessä ampujan kanssa. Jäl-

kien ja ampujan kertomuksen perusteella selvitetään, onko kyseessä ohilaukaus vai 

haavoittaminen. Metsästyksen johtaja päättää miten haavoitettua eläintä ryhdytään jäl-

jittämään. 

3.4 Kaatajamääräys 

Sallitun riistaeläimen kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampu-

nut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Jos on epäselvää, kuka kaatoi eläimen, 

metsästyksen johtaja päättää kaatajan nimeämisestä kuultuaan kaikkia tapahtuman 

osapuolia. 

3.5 Saaliinjako 

Saaliin jako seuruejahdeissa sovitaan jahtipäivän alussa. Lihanjaossa lihat leikataan ja 

jaetaan silmämääräisesti tasasuuruisiin eriin. Lihaerät jaetaan arpomalla. sisäelimet, 

pää mahdollisine sarvineen ja nahka kuuluvat ampujalle. 

4  KYTTÄYSMETSÄSTYS 

1. Metsästyksen johtajalle ilmoitetaan kyttäyspaikka ennen sinne menoa, 

metsästyksen johtaja pitää kirjaa paikoista ja henkilöistä turvallisen kyttäysmet-

sästyksen mahdollistamiseksi. Kyttäys ruokintapaikoilta; noudatetaan hyviä met-

sästäjätapoja olemalla yhteydessä ruokintapaikan pitäjään. 

2. Kaadosta on ilmoitettava metsästyksen johtajalle heti. Saaliit päivitetään Oma 

riista –palveluun 24h sisällä ampumisesta. 

3. Mahdollisista haavakoista on tiedotettava metsästyksen johtajaa välittömästi. 

Myös ohiampumiseksi tulkittu laukaus on ilmoitettava. 

4. Ampuja saa itse jäljestää eläintä maksimissaan 200m oletetulta osumapaikalta. 

Tämän jälkeen toimitaan metsästyksen johtajan ohjeiden mukaisesti. 



 

5. Lähtiessä kyttäyspaikalta pois metsästäjä ilmoittaa metsästyksen johtajalle kyt-

täysmetsästyksen päättyneen. 

6. Kyttäysmetsästyksessä ampuja saa pitää saaliin. Ampuja huolehtii saaliista 

maanomistajapalan. 

5 KURINPITO 

1. Metsästyksen johtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista 

metsästyslainsäädännön rikkomuksista viranomaisille. 

2. Peurajaostoon kuuluvalle voidaan antaa varoitus metsästysseuran sääntöjen 

ja yhdistyslain mukaisesti, mikäli hän on toiminut sääntöjen, turvallisuusohjeiden 

tai lain vastaisesti. 

3. Jäsen voidaan erottaa peurajaostosta määräajaksi tai kokonaan jos hän 

1) aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa toiselle ihmiselle, koti-

eläimelle tai toisen omaisuudelle; 

2) rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi hyviä metsästystapoja; 

3) metsästää ilman tai vastoin metsästyksen johtajan lupaa tai ohjeita; 

4) aiheuttaa toiminnallaan vakavaa haittaa seuralle tai seurueelle tai 

toimii seuran etujen vastaisesti; 

5) jättää osallistumismaksunsa suorittamatta. 

 

Erottamisen käsittelee seuran johtokunta metsästyksen johtajan tai varajohtajien kir-

jallisesta esityksestä viipymättä, kun se on tapauksen selvittämisen jälkeen mahdol-

lista. 

6 SÄÄNTÖJEN TOIMEENPANO 

Metsästyksen johtaja toimeenpanee edellä mainitut säännöt ottaen huomioon sekä yk-

sittäisten jäsenten, että seuran edun. Metsästyksen johtaja konsultoi tarvittaessa vara-

johtajia ja metsästysseuran johtokuntaa.  

 

Nämä peuranmetsästyssäännöt vahvistetaan vuosittain Pälkäneen metsästysseura ry:n 

kesäkokouksessa 

 

 

Peuran metsästyssäännöt on vahvistettu Pälkäneen metsästysseura ry:n kesäkokouk-

sessa ___.___ 20___ ja astuvat voimaan ___.___ 20___ 


