
 

peuran metsästyssäännöt 2022-2023 

Kurikan metsästysseura ry:n Peuranmetsästyssäännöt 2022/2023. Kaatoluvat 35kpl. 
Kaatosuunnitelma 23 aikuista ja 24 vasaa, aikuisten metsästyksessä pyritään kaatamaan nuoria 
yksilöitä. Peuraluvat jaetaan alustavasti puoliksi seurue-/koirametsästyksen ja kyttäysmetsästyksen 
kesken. Tarvittaessa peuravastaava ja hallitus voivat muuttaa suhdetta. Mikäli ampuu kielletyn 
eläimen saalis seuralle menetetty ja ampuja maksaa kaatoluvan ja henkilön metsästys loppuu 
kaudelta. Metsästysaika on valtionaika. Peurojenkyttäys jahdissa toimii päällikkönä ns. 
peuravastaava, jonka valitsee yleinen kokous. Varalla hirvipäällikkö. Peuroja ei metsästetä hirvijahdin 
yhteydessä. Erillisiä peuran seurue-/ koirajahteja järjestetään seurantoimesta, mikäli kiinnostusta 
ilmenee ja niissä voi toimia jahtipäällikkönä hirvi-/ peurajahtiin valitut apupäälliköt ja jahtipäällikkö. 
Näistä jahdeista on ilmoitettava seuran nettisivuilla viimeistään 3 vuorokautta ennen jahtia. Jahtia 
voidaan siirtää vuorokaudella mikäli keli olosuhteet niin vaatii. Tästä ilmoitus whatsapp viestilä 
peuraryhmään. Koirajahti on aina seuruejahti. Metsästäjä, joka on menossa kyttäämään, 
ilmoittautuu valitulle peurajahdin jahtipäällikölle. Ilmoitettavat asiat: -nimi, päivänmäärä, kellonaika 
jolloin kyttäys alkaa sekä tarkka paikka, paikkaa ei saa vaihtaa. -jahdin jälkeen ilmoitetaan 
tekstiviestinä kyttäyksen päättyminen silloinkin, kun ei kaatoa tai ammuttua laukausta, lisäksi 
ilmoitettava peurahavainnot. Metsästäjän ehdottomasti ennen laukausta tunnistettava eläin jota 
aikoo ampua. Kaadon tapahduttua on saaliin näyttö jollekin jahtipäällikölle iän ja sukupuolen 
varmentamiseksi. Mikäli on ammuttu laukaus eikä peuraa löydy, on ampujalla oltava valmiudet 
jatkaa jahtia seuraavana päivänä, yhdessä muiden metsästäjien kanssa, jahdin johtajana toimii 
riistanhoitoyhdistykselle ilmoitettu jahdin johtaja tai varajohtaja Mikäli tapahtuu haavoittaminen, 
siitä välitön ilmoitus peuravastaavalle. Saaliin saa ampuja, kaatolupa maksun maksaa ampuja. 
Aikuinen 50€ ja vasa 30€ Kiintiö 1 kpl vasa ja 1 kpl aikuinen/metsästäjä, lisälupia voi saada, mikäli 
lupia jäljellä 1.12.2022 jälkeen. Valtionkortti, ampumakoe ja harjoitusammunnat on näytettävä 
jahtipäällikölle ennen jahtia. Ampumaharjoitukset: luodikko merkki ja 2 harjoitusta tai 3 harjoitusta. 
Harjoituskerta on 10 laukausta liikkuvaan maaliin tai 4 laukausta seisovaan maaliin ja 6 laukausta 
liikkuvaan maaliin. Jousi merkki ja 2 harjoitusta tai 3 harjoitusta. Harjoituskerta on 10 nuolta 18 
metrin matkalta tai 2 kierrosta 3D radalla. Haulikko 3 harjoitusta. Harjoituskerta on 3 laukausta 30 
metrin matkalta täyteisellä. Valtion merkki oltava voimassa. Samassa kohteessa on vain yksi 
metsästäjä kerrallaan. Näihin sääntöihin on tutustuttava ennen jahdin aloittamista. 


