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KIIKALAN METSÄSTYSYHDISTYS RY. PEURANMETSÄSTYS-

SÄÄNNÖT  

Nämä peuranmetsästyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Näitä sääntöjen muutoksista 

päätetään yhdistyksen yleisessä (jäljempänä Seuran) kokouksessa.  

1 PEURAJAHTIIN ILMOITTAUTUMINEN  

Näissä säännöissä peurajahdilla tarkoitetaan valkohäntäpeuran metsästystä. Näitä sääntöjä 

voidaan käyttää soveltuvin osin myös metsäkauriin metsästykseen.  

Seurassamme peuranmetsästys on organisoitu hirviporukoiden yhteyteen siten, että 

hirvenmetsästyksen metsästyksenjohtajat toimivat usein myös peuranmetsästyksen 

metsästyksenjohtajina.  

Peuroja voidaan metsästää joko yhden metsästäjän Kyttäysjahtina tai useamman metsästäjän 

Seuruejahtina. Jos metsästäjiä toimii yhdessä kaksi tai enemmän, on kyse Seuruejahdista ja 

jonkin metsästäjistä tulee olla valtuutettu metsästyksenjohtaja tai varajohtaja. Esimerkiksi 

yhden ajomiehen ja yhden passimiehen yhteistoiminta on Seuruemetsästystä, jossa mukana 

tulee olla valtuutettu metsästyksenjohtaja tai varajohtaja. Kyttäysjahdiksi voidaan kuitenkin 

katsoa myös kahden metsästäjän toiminta samassa kyttäysrakennelmassa, jos toinen metsästäjä 

toimii oppaana ja toinen ampujana.  

Lain mukaan hirvieläinjahdissa tulee aina olla mukana metsästystoiminnasta vastuullinen 

metsästyksenjohtaja. Kyttäysjahdissa metsästyksenjohtaja antaa kirjalliset ohjeet 

metsästykselle ja saaliin valinnalle.  

Peurajahtiin osallistuva Seuran jäsen ilmoittautuu ennen jahtikautta edellisen kauden 

metsästyksenjohtajalle tai Seuran johtokunnalle. Näin johtokunta voi paremmin suunnitella 

käytettävissä olevien lupien käytön tasapuolisesti metsästyskauden aikana.  

2 PEURANMETSÄSTÄJÄN VELVOLLISUUDET ENNEN KUIN PEUROJEN 

METSÄSTYS VOIDAAN ALOITTAA  

 Metsästäjä suorittaa ampumaharjoittelua Seuran asettamien vaatimusten mukaan  

 Metsästäjän pitää käyttää metsästysasetuksen mukaisia ruuti- tai jousiaseita  

 Metsästäjä kuittaa alueensa metsästyksenjohtajan kirjalliset ohjeet tiedoksi ja 

sovitaan vakituiset kyttäyspaikat (1-3 kpl). Kyttäyspaikka on useimmiten 

metsästäjän itse ylläpitämä ruokintapaikka, mutta voi olla myös esimerkiksi 

peurojen suosimia pellonkulma tai kulkureitti. Useampi metsästäjä voi jakaa saman 

kyttäyspaikan ja heidän tulee sopia kyttäysvuoroista keskenään. Tarvittaessa 

voidaan sopia metsästyksenjohtajan kanssa lisäksi väliaikaisesta kyttäyspaikasta 

metsästyskauden aikana.  
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 Metsästäjän tulee sallia mahdolliset metsästyksenjohtajan tekemät 

metsästystoimintaan liittyvät tarkastukset  

 Metsästäjän tulee myös noudattaa metsästyksenjohtajan ja Seuran johtokunnan 

ohjeita saaliin valinnassa. Saalisohjeita voidaan muuttaa metsästyskauden aikana. 

 

3 PEURANMETSÄSTÄJÄN ILMOITUKSET PEURAJAHDIN YHTEYDESSÄ  

Metsästäjän tulee yksin toimiessaan ilmoittaa metsästystoimistaan metsästyksenjohtajalle 

ja mielellään myös muille metsästäjille. Ilmoitukset tehdään Seuran peuraryhmään 

WhatsApp -viestipalvelussa tai suoraan ao. alueen metsästyksenjohtajalle 

matkapuhelimella, mieluummin tekstiviestillä kuin soittamalla.  

 

3.1 Ilmoitukset  

Peuroja kyttäämällä metsästävän tulee tehdä ilmoitus  

 Kyttäyksen aloittamisesta,  

 Saadusta saaliista ja  

 Haavakosta  

Edellä mainitut ilmoitukset metsästyksen johtajalle pitää tehdä välittömästi toiminnan 

yhteydessä.  

Lisäksi kaatoilmoitus Oma riista -palveluun tulee huolehtia mieluummin välittömästi 

ampumisen yhteydessä, mutta viimeistään seuraavan päivään klo 12 mennessä. Tämä 

ilmoitusvaatimus koskee myös saaliiksi saatua metsäkaurista. Kirjauksen voi tehdä 

metsästäjä itse tai metsästyksen johtaja, mutta heidän pitää keskenään sopia kumpi 

kirjauksen tekee.  

Ilmoitusten laiminlyönti tai vääristely johtaa metsästyskieltoon Seuran sääntöjen mukaisesti.  

3.2 Ilmoituskanavat  

 Kiikalan MY peurajahdin WhatsApp -ryhmä tai  

 Tekstiviesti metsästyksenjohtajan matkapuhelimeen tai  

 Soitto metsästyksenjohtajalle  

 Peurakaadot tulee ilmoittaa myös riistahallinnon nettipalveluun (OmaRiista) edellä 

kuvatulla tavalla.  

 Kaatoilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: Paikka, kellonaika, ampuja, 

aikuinen/vasa , uros/naaras ,arvioitu tai punnittu ruhopaino, sarvipiikkien lukumäärä 
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ja suurin leveys (cm). Peurajohtajalla ja metsästyksen johtajilla on oikeus tarkastaa 

ilmoituksen oikeellisuus. 

 

3.2.1 Haavakkotilanteet  

 Ilmoituksen jälkeen yhdessä metsästyksenjohtajan kanssa sovitaan jatkotoimista.  

 Jos haavoitettua peuraa ampumisen jälkeen ei parissa tunnissa löydy tulisi paikalle 

kutsua kuluvan tai seuraavan valoisan aikana jäljestykseen sopiva koira ohjaajineen. 

Ampumapaikka ja mahdolliset verijäljet on merkittävä sopivalla tavalla esim. 

paperilla. Turha jälkien sotkeminen ampumapaikalla ja ympäristössä vaikeuttaa 

jäljestystä.  

 Pääsääntöisesti haavakkoa pitää jäljittää mahdollisimman pian valoisaan aikaan 

niin, että todennäköisillä pakoreiteillä on passimiehiä.  

4 SAALIIN VALINNASTA  

Jokaisen peuranmetsästäjän pitää pyrkia ampumaan sekä aikuisia uroksia että aikuisia naaraita 

lupakiintiönsä puitteissa. Ajantasaiset ohjeet saaliin valinnasta saa metsästyksenjohtajalta. 

Naaras, jota vasa seuraa, ei pidä ampua eettisistä syistä. Kaatoluvat jaetaan Seurassamme ja 

metsästysryhmissä tasapuolisesti vuosittain riistakeskuksen myöntämien pyyntilupien mukaan. 

5 SAALIIN KÄSITTELYSTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ  

Riistalihan myynti tapahtuu Seuran johtokunnan määrittämällä tavalla ensisijaisesti 

metsästysoikeuden Seuralle vuokranneille maanomistajille. Myyntitulot tulee tilittää Seuran 

tilille ja näitä varoja käytetään riistanhoitoon tai johonkin muuhun yleishyödylliseen 

tarkoitukseen.  

Riistalihaa ja sen jatkojalosteita voi luovuttaa vastikkeetta kohtuullisen määrän metsästäjän 

lähipiirille ja metsästysoikeuden Seuralle vuokranneille maanomistajille. Riistalihan myynti 

suoraan metsästäjän hyväksi on epäreilua metsästysoikeuden vastikkeetta vuokranneita 

maanomistajia kohtaan.  

6 MUITA OHJEITA  

 Seurassamme hirvieläinten metsästysryhmät valitsevat keskuudestaan ehdokkaan 

metsästyksenjohtajaksi ja lopullinen valinta tehdään Seuran yleisessä 

talvikokouksessa. Metsästysryhmät valitsevat myös ehdokkaat varajohtajiksi ja 

valinnan tekee Seuran johtokunta. 

 Peuran ruokintapaikan perustamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa erikseen. 

Seuramme metsästysvuokrasopimukset ei oikeuta perustamaan ruokintapaikkaa.  
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 Peuran ruokinnassa käytettävän viljan tulee olla puhdasta. Hukkakauran 

saastuttamaa viljaa ei saa käyttää, koska peurojen ruuansulatuksen kautta 

hukkakaura leviää laajalle alueelle.  

 Seuran koejäsenet voivat osallistua peuranmetsästykseen niin kuin vierailevat 

metsästäjät. Metsästysoikeutta koejäsenten ei tarvitse erikseen lunastaa, mutta 

koejäseniä kuitenkin koskee edellä mainitut peuranmetsästäjän velvollisuudet ennen 

kuin jahti voidaan aloittaa. Johtokunta voi myöntää koejäsenelle oman saaliskiintiön, 

muutoin saalis lasketaan mukaan valvovan Seuran jäsenen saaliskiintiöön. 

 Seuran ulkopuoliset voivat osallistua vieraina tilapäisesti peuranmetsästykseen 

Seuran varsinaisen jäsenen vieraana metsästyksen johtajan luvalla. Lisäksi vierailusta 

tulee tehdä ilmoitus Seuralle.  

o Vieraan kutsuvan Seuran varsinaisen jäsenen tulee toimia vieraan isäntänä ja 

oppaana sekä välittömästi valvoa vieraan toimintaa. Seuran jäsen ei voi 

toimia isäntänä jatkuvasti, vain muutaman kerran metsästyskauden aikana. 

Isännän tulee olla myös itse aktiivinen peuranmetsästäjä eli hänen pitää 

täyttää edellä mainitut peuranmetsästäjän velvollisuudet. 

o Kaikki peuranmetsästysvierailut tulee ilmoittaa johtokunnan jäsenelle 

kirjallisesti vähintään kolme päivää ennen vierailua. Ilmoituksesta tulee 

käydä ilmi tieto maksetusta riistanhoitomaksusta ja suoritetusta 

ampumakokeesta. Seuruejahdin yhteydessä vierailuilmoituksen määräajoista 

ja vierailun maksuista voidaan poiketa, jos vieraan isäntänä toimii 

metsästyksenjohtaja. Käytännössä vierailuilmoitus hoituu helposti 

kuvaviestinä edellämainituista dokumenteista ja tiedosta siitä, missä vieraan 

on tarkoitus metsästää. Yhdellä ilmoituksella metsästysvierailu voi kestää 

enintään kolmen päivän ajan. 

o Johtokunta voi kuitenkin kieltää ilmoitetun vierailun perustellustä syystä. 

Tällaisia syitä voisi olla esimerkiksi se, että vierailua ei voi katsoa 

tilapäiseksi tai että vierailusta todennäköisesti aiheutuu Seuralle haittaa. 

 Seuran ulkopuoliset voivat perustellusta syystä anoa Seuran johtokunnalta 

vuosikorttia peuran- ja kauriinmetsästykseen. Heidän tulee täyttää myös näissä 

säännöissä määritellyt peuranmetsästäjän velvollisuudet ennen kuin metsästys 

voidaan aloittaa. 

 Valkohäntäpeuranmetsästyksessä metsästykseen osallistuvan on käytettävä 

oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon 

peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi 

kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. Vaatimus ei kuitenkaan 

koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta tai metsästysjousella 

(Metsästysasetus 22§).  

 Peuranmetsästystä koskevissa asioissa on tiukasti noudatettava metsästyslakia, 

muita metsästystä koskevia säännöksiä sekä hyviä metsästystapoja. Metsästys tulee 

suorittaa kaikinpuolin turvallisesti ihmisiä tai toisen omaisuutta vaarantamatta tai 

vahingoittamatta. (ML 20:3).  

 Alkoholin vaikutuksesta humaltuneena ei saa metsästää.  
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7 VERSIOHISTORIA  

Milloin  Mitä  

2022-07 Kolmas versio, jossa pieniä tarkennuksia.  

Metsästyksen johtajien valinta korjattu Seuran sääntöjen 

kanssa yhteneväksi. Varajohtajat kuitenkin nimeää 

Seuran johtokunta.  

Kyttäysjahdissa voi toimia kaksi metsästäjää yhdessä, jos 

toinen on opas ja toinen varsinainen ampuja.  

Suositus isojen pukkien säästämiseksi alkukaudesta 

jätetty pois, mutta lisätty suositus kunkin metsästäjän 

ampua tasaisesti aikuisia uroksia ja aikuisia naaraita.  

2021-07 Toinen versio, jossa pieniä täsmennyksiä.  

Peuran metsästykseen osallituvat vieraat tulee ilmoittaa 

Seuran johtokunnan jäsenelle kolme päivää ennen 

metsästyksen aloittamista. Johtokunnalla on oikeus 

kieltää vierailu, jos vierailua ei voi katsoa tilapäiseksi.  

Peuranmetsästyksen vuosikortti otettu käyttöön.  

2019-08 Ensimmäinen versio, joka on hyväksytty Kiikalan MY 

kesäkokouksessa 30.7.2019 .  

 


