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PEURAN METSÄSTYSSÄÄNTÖ

YLEISTÄ
Tämä peuranmetsästyssääntö pohjautuu soveltuvin osin Saukon Seudun Metsästäjät ry:n
Hirvenmetsästyssääntöön (3.8.2019) ja on sitä täsmentävä ja täydentävä. Tutustu tämän säännön
lisäksi myös em. hirvenmetsästyssääntöön.
1.

Seuran peuranmetsästysseurueet perustetaan kesäkokouksessa ilmoittautumisten
perusteella. Hirviseurueet muodostavat peuraseurueiden rungon, joille peuraluvat jaetaan.

2.

Mukaan peuranmetsästykseen voi ilmoittautua myös hirviseurueisiin kuulumaton seuran
jäsen, jolla on asianmukaiset luvat, aseet ja varusteet kunnossa.

3.

Peuranmetsästykseen osallistuvan on suoritetun ampumakokeen lisäksi harjoiteltava ennen
jahtikautta. Ruutiaseella metsästävän on ammuttava vähintään 16 laukausta, matkana 75 m,
ns. liikkuvaan hirvitauluun. Jousella metsästävän on ammuttava vähintään 16 nuolta,
etäisyytenä 18 metriä, ns. hirvitaulun irrotettavaan keskiötauluun. Harjoittelun voi suorittaa
millä ampumaradalla tahansa ja siitä on toimitettava pöytäkirja (valvojan allekirjoittama)
metsästyksen johtajalle.

4.

Muilta kuin hirviseurueen jäseniltä peritään 250 euroa peuraseuruemaksua seuran tilille.
Suoritettu peuraseuruemaksu otetaan huomioon, jos henkilö myöhemmin liittyy
hirviseurueeseen (500 € -250 € = 250 €).

5.

Hirviseurueet sopivat erikseen vajojensa käytöstä peuranmetsästyksen saaliinkäsittelyyn.

6.

Tässä ohjeessa peuralla tarkoitetaan valkohäntäpeuraa.

METSÄSTYS
1.

Peurakiintiö on yksi (1) per jäsen. Ampuja maksaa peuraluvan seuran tilille viikon (7
päivän) kuluessa ampumahetkestä. Kiintiö tarkoittaa metsästäjän itse ampumaa
peuraa.

2.

Seuruejahteihin voi osallistua ampujana myös saaliskiintiönsä jo käyttänyt henkilö.
Tämän ampuma saalis jaetaan arvalla kyseiseen jahtiin osallistuvien kesken.
Arvontaan ei ole pakko osallistua. Mikäli kaikki seuruejahtiin osallistuvat ovat jo
käyttäneet saaliskiintiönsä, arvotaan saalis jahtikauden aikana seuruejahdeissa
mukana olleiden henkilöiden kesken.

3.

Peuranmetsästykseen osallistuville on perustettu Whatsapp-viestiryhmä, jota
metsästäjien on seurattava ja käytettävä. Metsästäjä ilmoittaa aina viestikanavaan
jahdistaan. Ennen metsästyksen aloitusta on varmistettava viestiryhmästä
mahdollisten muiden metsästäjien sijainti. Jos et ole varma toisen metsästäjän
ilmoittamasta paikasta, varmista sijainti olemalla yhteydessä ko. henkilöön.

4.

Jos olet aikeissa mennä metsästämään toisen henkilön ruokintapaikan
vaikutusalueelle, ilmoita suoraan ruokintapaikan omistajalle, ja sovi hänen kanssaan
voiko sinne mennä. 150 m etäisyyden sääntöä on noudatettava toisen
ruokintapaikalla.

5.

Whatsapp -viestiryhmän ylläpitäjinä toimivat hirviseurueiden metsästyksenjohtajat.
Metsästäjä lisätään viestiryhmään hänen esitettyään metsästyksenjohtajalle asiaankuuluvat
metsästysluvat, ns. peuraporukkamaksun ja harjoitusmerkinnät. Jokainen ryhmän jäsen on
velvollinen tiedottamaan (viestiryhmään) kyttäysjahdistaan itse.

6.

Peuranmetsästyksen seuruejahtien osalta metsästyksenjohtajina toimivat seurueiden
hirvipäälliköt ja varapäälliköt. Ole sovittuna aikana sovitulla kokoontumispaikalla ja ole
itse aktiivinen osallistumaan jahtiin.

7.

Peuranmetsästyksen seuruejahdeista tiedotetaan niin ikään Whatsapp viestiryhmässä.

8.

Pidä aseenkantolupa, metsästyskortti ja ampumakokeen suorituskortti mukanasi, ja
oranssinpunainen liivi ja oranssinpunainen lakki päälläsi ollessasi peurametsällä.

9.

Selvitä itsellesi passipaikkaasi lähellä olevat passimiehet ja selvitä itsellesi sektorit,
mihin voit ampua aiheuttamatta vaaraa muille. Passipaikalta ei saa poistua ilman
jahtipäällikön lupaa. Yleisellä tiellä ei olla passissa. Minkään tien suuntaa tai yli ei saa
ampua.

10. Lataa aseesi vasta passipaikalla ja poista patruunat ennen passista lähtöä. Kaadettuasi
peuran poista patruunat aseesta. Avaa aseen lukko, jos muita on läsnä.
11. Älä ammu ennen kuin tunnistat kohteen. Laukauksen jälkeen seuraa peuran
käyttäytymistä. Merkitse ampumapaikkasi ja peuran paikka ampumahetkellä. Seuraa
jälkiä enintään 150 m niitä sotkematta. Ota yhteys jahtipäällikköön ja tiedota tilanteesta
mahdollisimman nopeasti. Päällikkö määrää tarvittaessa jatkotoimista. Ampumaton
laukaus on parempi kuin huono laukaus!
12. Peuran kaatoilmoitus tehdään henkilökohtaisesti Omariistaan ja annetaan tiedoksi
Whatsapp -viestiryhmässä.

