Hirven ja peuran metsästyksen säännöt kaudella 2019-2020

Hirven ja peuran metsästykseen osallistuvan seuran jäsenen on täytettävä seuraavat ehdot:
Voimassa oleva metsästyskortti, valtionkoe suoritettuna ja voimassa, jäsenmaksu maksettu,
hallussapitolupa riittävän tehokkaaseen aseeseen, metsästykseen osallistumismaksu suoritettuna, peuran
metsästykseen osallistuvan henkilön pitää olla täyttänyt 18 vuotta ennen peurajahtikauden alkua
(1.9.2019), sekä seuran ammuntavelvoite suoritettuna (3 kertaa 4+6 sarja tai 100 pistettä 4+6 sarjasta).
Ammunta on suoritettava metsästyslaissa tai -asetuksessa metsästyskäyttöön, riistaeläimen ampumiseen
hyväksytyllä rihlatulla luotiaseella. Ammunnat voi suorittaa missä vain, mutta todistus pitää olla
suorituksista. Ammunnat tulee suorittaa vapaalta kädeltä. Valtionkokeen voimassaoloa edellytetään, vaikka
metsästäisi peuraa rihlaamattomalla aseella.
Peurajahtiin voi osallistua myös jousella, valtion jousikoe suoritettuna ja jousikoetta vastaavia harjoituksia 3
kappaletta.

Hirven metsästys
Hirviluvat jaetaan jakoporukoille porukan jäsenmäärän mukaan hirvi- ja peurakokouksessa. Jakoporukan
koko enintään 17 metsästäjää. Yhteisluvasta MS Ilolle kuuluu xx hirven lupaa (aikuista xx ja vasoja xx)
Jakoporukka päättää metsästyspäivien aikatauluista ja kokoontumispaikasta keskenään. Jahdin
alkuvaiheessa jokainen jakoporukka käyttää omaa aluettaan. Jos hirvet tai koira tulee toisen jakoporukan
alueelle, tästä ilmoitetaan kyseisen jakoporukan johtajalle. Toisen jakoporukan aluetta voi käyttää, kun
kyseisen alueen jakoporukka on omat lupansa käyttänyt. Ennen alueelle menemistä pitää olla yhteydessä
kyseisen alueen metsästyksenjohtajaan, ettei tule päällekkäisyyksiä.

Peuran metsästykseen osallistuminen
MS Ilon osuus yhteisluvasta on 370 peuran lupaa (aikuista xxx ja vasaa xxx). Peurajahdin osallistumismaksu
on 40€. Myydään jahtiin osallistumisoikeus, ei peuranlupaa. Metsästysaika 1.9.2019-31.1.2020. Ennen
syyskuun viimeistä lauantaita, metsästys sallittu vain vahtimalla eli kyttäämällä. Jokaiselle metsästykseen
osallistuvalle varataan 1,5 lupaa (aikuinen+vasa, tai 3 vasaa) seuraavin ehdoin;
Ampumalla yhden täyden henkilökohtaisen luvan viimeistään 31.12.2019 saa metsästäjä bonuksena
metsästysoikeuden 0,5 lupaan lisää 31.1.2020 asti.
1,5 luvan käyttöehdon täyttymättömyyden vuoksi palautuvat luvat lasketaan yhteen 1.1.2020 ja
metsästyksenjohtajat päättävät lupien uudelleen jaosta kokouksessa 2.1.2020. Ylimääräiseksi jääneisiin
lupiin myydään metsästysoikeus tammikuun ajaksi jäsenille hintaan 50€/lupa (aikuinen 50€ ja vasa 25€), tai
luvat käytetään seuran yhteisjahdeissa. 1.2.2020 kaikki jäljellä olevat luvat palautuvat seuran käyttöön ja
metsästys toteutetaan samalla tavalla kuin alkukauden seuran peurojen metsästys.
Kaadoista tulee tehdä ilmoitus välittömästi Oma riista -palveluun ja myös viestillä jakoporukan
metsästyksenjohtajalle. Tuplavarmistus, koska jos jäsen merkkaa kaadon lupa-alueeseen kuulumattomalle
alueelle kaato ei näy Oma riistasta metsästyksenjohtajalle. Oma riistan mobiiliversiolla tehdyistä kaadoista
on puuttunut ikä ja sukupuoli. Varmistakaa, että kaato tulee merkatuksi. Aiheuttaa turhaa työtä
metsästyksenjohtajalle, kun selvittelee mitä on ammuttu. Jokainen jakoporukka myös huolehtii, että
uros/naaras suhde on oikea, sekä vasoja vähimmäismäärä. Ennen henkilökohtaisten lupien käytön aloitusta

ammutaan seuralle xx peuran lupaa. Metsästyksenjohtajat ilmoittavat omille jakoporukoilleen, kun
henkilökohtaisen metsästysoikeuden käyttö on mahdollista aloittaa.
Uros peuroissa kiimanaikainen rauhoitus 30.11.2019 asti. Luvallista kaataa uroksia joilla ainakin toinen
sarvipuolisko on haaroittumaton, 1+1, 1+2, tai selkeästi havaittava epämuodostuma sarvissa.

Seuralle varattujen peuran lupien käyttö
Seuralle ammutaan xx peuranlupaa ennen kuin voi aloittaa henkilökohtaisessa käytössä olevien lupien
käytön. Jahti kohdennetaan vasoihin ja naaraisiin. Seuran peurojen metsästystä kaudella 2019-2020 johtaa
Tommi Aaltonen 050 523 8190.
Seuralle ammuttavia peuroja voi jokainen jäsen ampua rajoittamattomasti, varmistettuaan
metsästyksenjohtajalta lupia olevan jäljellä ennen jahtia. Peuran voi nylkeä missä vain, mutta ruho on
toimitettava lahtivajalle, tai johonkin muualle osoitettuun paikkaan jatkokäsittelyä varten. Hygienia tulee
muistaa. Ampuminen pitää pyrkiä suorittamaan mahdollisimman hyvin, koska jos arvo-osat (fileet ja
takakinkut) on rikki, maksetaan ruhosta huonompi hinta. Peuran voi jäsen ostaa hintaa x€ /ruhokilo.
Ruhokilon hinta on sama kuin ulkopuoliselle myytäessä.
Jos myytävän peuran ampuu myyntikelvottomaksi, on velvollinen lunastamaan sen itselleen. Seuran jäsen
voi käyttää oman metsästysoikeutensa siihen, tai ostaa ruhon ruhokilon hinnalla. Myyntikunnon määrittää
seuran peuroista vastaava metsästyksenjohtaja.
Ennen kyttäysjahtiin menoa on kysyttävä metsästyksenjohtajalta (Tommilta) mitä voi kaataa ja ilmoitettava
suunniteltu sijainti, minne on menossa. Myös jahdin lopettaminen tulee ilmoittaa. Pelkkä sanallinen
ilmoitus ei riitä sijainnista, vaan pitää saada kuva sijainnista. Näyttökuva jotakin karttasovellusta käyttäen
on erittäin hyvä. On olemassa todellinen vaara, että saman pellon laitaan tulee useampi peuran metsästäjä.
Lupia on mahdollista käyttää myös ajojahdissa. Lupa voidaan varata edellisenä päivänä, jos niitä on jäljellä.

Koiralla metsästäminen
Suunnitellun metsästysalueen metsästyksenjohtajan tulee aina tietää koiran kanssa tapahtuvasta
metsästyksestä ja suunnilleen alue, minne ollaan menossa. Yksin koiran kanssa metsästäminen on sallittu
ilman metsästyksenjohtajaa, jos metsästäjiä on kaksi niin toisen pitää olla metsästyksenjohtaja.

Pukeutuminen metsästyksen aikana

Metsästysasetuksen mukaan metsästykseen osallistuvien 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.
Tämä ei koske rakennelman suojasta metsästävää henkilöä, eikä puupassista metsästävää jousimetsästäjää.
Maapassissa tulee aina pitää huomiovaatetusta, sekä siirryttäessä kopille/puupassiin ja sieltä pois.

Seuran peurojen ammuttaminen vierailla.

Vieraasta tulee olla maksettuna metsästyskaudelle päätetty vieraskorttimaksu ja vieraan on mahdollista
ostaa peura x€/ruhokilo. Peuroja ei voi varata vieraille, mutta olemassa olevista luvista voidaan antaa
vieraalle käyttöön lupa, jos kyseisenä ajankohtana on lupia jäljellä. Vieraalla tulee olla valtionkoe
suoritettuna kiväärillä ja rihlaamattomalla aseella metsästäessä, voimassa oleva metsästyskortti, jousella
metsästäessä pitää valtion jousikoe olla voimassa.

