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 Metsästysyhdistys Tarvas r.y. 
 
 

PEURAN METSÄSTYSSÄÄNTÖ 
 

  
1. Yleistä 

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa 

lainsäädäntöä sekä Tarvas Ry:n sääntöjä ja naapuriseurojen kanssa tehtyjä 

sopimuksia. 

Kaadettavaksi anottujen lupien määrä esitetään keväällä pidettävässä 

palaverissa yhteisluvanhakijan kanssa. 

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli peuraseurueeseen 

kuuluvilla jäsenillä on yhtäläiset oikeudet sekä velvollisuudet, ellei 

metsästysseuran säännöissä toisin määrätä. 

Metsästysseuran peuranmetsästyssääntöön voidaan tehdä tarvittavia 

muutoksia kesäkokouksessa ja ne saatetaan peuranmetsästäjien tietoon ennen 

metsästyskauden alkua. 

2. Metsästysmaat 

Kyttäyskoppiin on oltava maanomistajan lupa, vaikka maat ovat vuokrattu 

peuranmetsästykseen. Uusia koppeja tehtäessä on otettava huomioon jo 

olemassa olevat kopit ja ruokintapaikat. Liian lähelle toista kyttäyspaikkaa ei saa 

uutta perustaa. Liikenneturvallisuus tulee huomioida siten, ettei 

ruokintapaikkojen ja kyttäyskoppien sijoittamisella liian lähelle valtateitä lisätä 

peurakolarien riskiä. 

Jäsenten on muistettava, että maat on vuokrattu metsästysseuralle ja 

maanomistajat ovat voineet asettaa rajoituksia metsästysmaiden käytölle.  

Toisten ruokinnalta ja kopista ei saa mennä ampumaan ilman lupaa. 
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Ajometsästystä ei saa aloittaa toisten ruokinnalta tai sen läheisyydestä, 

jollei tähän ole erikseen pyydetty lupaa. 

 

3. Kaatoluvat 
 

Luvat jaetaan osallistujien kesken hirvieläinmetsästäjien 
järjestäytymiskokouksessa. 

4. Osallistumisoikeus 

Peuranmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet. 

Yhdistyksen hallitus päättää koejäsenten osallistumisesta. 

Peuraseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla kesäkokouksessa tai 

viimeistään suoraan metsästyksenjohtajalle elokuun loppuun mennessä (31.8.). 

Tarvas ry:n peuranmetsästysseurueeseen ensimmäisen kerran liittyvät uudet 

seurueen jäsenet maksamalla liittymismaksun 250€ hirviseurueen tilille.  

Peurajahtiin osallistumismaksu on suoritettava ennen jahdin alkamista seuran 

hirvimiehet -tilille 546107-40001327. Summaa ei palauteta, vaikka ei saa kaatoa.  

5. Metsästyksenjohto ja muu tehtäväjako 

Peurajohtajana toimii yhdistyksen kesäkokouksessa valittu hirvieläinten 

metsästyksen johtaja, joka voi nimetä peuranmetsästyspäällikön valituista 

metsästyksen varajohtajista. Nimetyn ”peurapäällikön” velvollisuutena on 

huolehtia myös säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista. 

Peurametsästyksen varajohtajina toimivat valitut hirvieläinmetsästyksen 

varajohtajat. Lisäksi järjestäytymiskokouksessa peuranmetsästäjät voidaan 

jakaa ryhmiin, joihin tulee nimetä johtajat. Ryhmät ovat tarpeen tiedotuksessa 

ja saaliin kuljetuksessa pois maastosta. 

Ennen metsästyksen alkua jokainen, jolla on kyttäyskoppi tai ruokintapaikka, 

ilmoittaa peurajohtajalle seuraavat tiedot kirjallisesti: maanomistajan, jonka 

maalla koppi tai ruokintapaikka on, kylän ja tilan numeron.  

Peuranmetsästäjä saa pitää kahta ruokintapaikkaa. Kyttäyskoppeja saa olla 

enintään kaksi kappaletta. Riistaruokinnan on tapahduttava automaatista. 

Metsästysyhdistys voi tarpeen ja tilanteen mukaan pitää erillisiä 
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ruokintapaikkoja ja koppeja. 

Peuraseurueen jäsen vastaa siitä, että riistanhoito- (metsästyskortti) sekä muut 

seuran maksut on maksettu ja aseenkantolupa sekä ampumakoetodistus ovat 

v o i m a s s a  o l e v i a .  A m p u m a l u p a t o d i s t u s  v o i d a a n  t a r k i s t a a  

hirvikokouksessa tai viimeistään ennen jahdin alkua.  

Peuran kaadot on ilmoitettava sähköiseen Omariista- palveluun 

(http://oma.riista.fi) tilastointia, seuran vuosikertomusta, riistalaskentaa ja 

sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten. 

Seurueen jäsenten on osallistuttava hirvieläinten laskentaan. Aiheettoman 

poissaolon sanktio on 100 €/laskentakerta. Aiheettomaksi poissaoloksi luetaan 

poissaolo, jota ei ennen laskentaa ole asiallisesti esitetty laskennan johtajalle. 

 Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat 

mahdollisuuksiensa mukaan kaikki seurueen jäsenet. 

6. Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt 

Peuranmetsästyksen aloittamisesta päättää hirvieläinjahdin 

järjestäytymiskokous.  

Metsästyksen rajoituksissa noudatetaan Riistakeskuksen ja RHY:n suosituksia. 

Haavakoista ilmoitetaan välittömästi sorkkaeläinpäällikölle, jonka kanssa 

sovitaan jatkotoimista. 

7. Turvallisuus 

Huonoissa valaistusoloissa ja lumettomaan aikaan metsästettäessä on 

noudatettava erityistä varovaisuutta, kun kuljetaan peltojen ympärillä, missä on 

kyttäyskoppi/ruokinta. Ei mennä samaan peltoon, missä on toisen 

kyttäyskoppi/ruokinta. 

Varmista aina ampumasuunnan taustan turvallisuus ennen laukaisua. Ota 

huomioon muut maaston käyttäjät, kuten marjastajat, suunnistajat jne. 

 

 

http://oma.riista.fi/
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8. Ampumataito 

Ampumataitoa on pidettävä yllä rataharjoittelukaudella. 

Jokaisen peuranmetsästykseen osallistuvan on käytävä vähintään viisi (5) kertaa 

seuran kivääriharjoituksissa ja ammuttava vähintään yksi 4+6 laukauksen 

sarja/krt elokuun loppuun mennessä (31.8.). Yhdellä ampumakerralla, 

ampuessaan kaksi (2) kierrosta, molemmat kierrokset hyväksytään säännöissä 

vaadituiksi suorituskerroiksi. Tämä on voimassa aina kyseisen kauden elokuun 

alusta lähtien. 

Harjoittelu muillakin ampumaradoilla on mahdollista ja hyväksytään säännöissä 

aikaisemmin vaadituiksi suorituskerroiksi. Näistä muualla suoritetuista 

ammunnoista tulee olla todistus, jossa on ammunnanvalvojan allekirjoitus. 
 

Tarvittaessa täyteisten koeammunta tulee suorittaa. Ampumamatka 40 metriä, 

ampuma- asento seisaaltaan ilman tukea ja vähintään viisi laukausta. 

9. Seuruemetsästys 

Seurueen kokoontumisen, tiedottamisen ja jahdin järjestämisen hoitaa 

sorkkaeläinpäällikkö/seurueen jahtipäällikkö. Seuruemetsästyksessä on aina 

oltava mukana nimetty johtaja.  

Varajohtajiksi voidaan nimetä henkilö(t), joilla on riistalle sallittu koira. Nämä 

nimetyt johtajat ilmoittavat yhdenvertaisuuden nimissä koko peuraporukalle 

jahtien ajankohdan hyvissä ajoin (min 12 tuntia ennen), kun metsästetään 

myytäviä peuroja. Kun metsästetään seurueen jäsenten ostamia lupia, ilmoitus 

sorkkaeläinmetsästyksen johtajalle.  

Jos tulee ulkopuolisia koiria ja koiranohjaajia, aina ilmoitus koko seurueelle. 

 

Seurueen käytettävissä on seurueeseen kuuluvien metsästäjien 

henkilökohtaiset peuran kaatoluvat. Ajavien koirien käytöstä ja 

käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Tulkintatilanteet 

ratkaisee ”peurapäällikkö” tasapuolisuutta noudattaen. 
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10. Metsästyssäännön tuntemus 

Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään 

vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä. Tämä 

metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille kirjallisena 

ennen metsästyksen aloittamista kuittausta vastaan. 

 
11. Metsästysvieraat 

Päätökset metsästysvieraiden ottamisesta tehdään seuran hirvieläinten 

metsästyksen järjestäytymiskokouksessa. 

12.  Rikkomusseuraamukset, erimielisyysratkaisut 

Peurajohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslain 

rikkomuksista viranomaisille ja yhteisluvan hakijalle. 

Metsästysyhdistys Tarvaksen sääntöjen, tämän peuranmetsästyssäännön, hyvien 

metsästystapojen tai peurajohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen 

käsittelevät välittömästi peurajohtajat yhdessä. 

 

13. Peijaiset 
 

Peijaiset on yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran 

toimintamahdollisuuksista. Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan 

seuran/seurueen ja maanomistajien sekä muiden sidosryhmien välistä 

yhteistoimintaa. 

Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia 

ovat mahdollisuuksiensa mukaan kaikki seurueen jäsenet. 

Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran johtokunnan, metsästyksen 

johtajiston ja hirviseurueen kanssa. 
 

 

 

14.  Kustannukset 
 

Hirviseurueen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja 
kirjanpitoa. 

Hirviseurueen tulevan kauden arvioitujen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan 

seurueen jako-osuuksilla olevien jäsenten kesken. 

Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. Seuraavista menoeristä: 
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− Lupamaksut 
− Yhteishankinnat 
− Peijaiskulut 
− Pelkkien hirvimaiden vuokrakulut 
− Muut kulut 

Mahdolliset seurueen tuotot vähennetään kulujen yhteismäärästä ennen jako-

osuuksien laskemista. 

 
15.  Yhteistoiminta 

 

Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapurianojien kanssa yhteiseen 

kaatolupaan (ns. yhteis- anomus) päätetään vuosittain seuran 

vuosikokouksessa. 

 
16.  Metsästysvieraat 

 

Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden 

ottamisesta tekee seuran hirviseurue järjestäytymiskokouksessaan. 

Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee hirviseurue. 

Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin 

perehdyttäjistä päätetään seuran hirviseurueen järjestäytymiskokouksessa 

Vierailta perittävistä maksuista päättää seuran hirviseurue. 
 

17. Metsästyssäännön tuntemus 

 

Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään 

vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä. 

Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille 

kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista kuittausta vastaan 

 

 

Hyväksytty muutoksin kesäkokouksessa 5.8.2019
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