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1. Luvanvaraisen piensorkkaeläimen metsästyksessä tulee noudattaa sen hetkisen voimassa 

olevan metsästyslain määrittelemiä ja hirvieläinten metsästyssääntöjä. 

 

2. Metsästys on sallittua ainoastaan metsästysseuran jäsenille, jotka kuuluvat peuraseurueeseen. 

Koiranohjaajana voi toimia myös seuran ulkopuolinen. Voudin hyväksymänä ulkopuolinen 

koiranohjaaja saa osallistua ilman asetta. 

 

3. Metsästyksen johtaja eli vouti. Kauris- ja peuratoimikunta esittää Haapakosken Metsästäjät 

Ry:n jäsenistä voutia joka vahvistetaan seuran yleisessä kokouksessa. Varavouteina voivat 

toimia seurueen erikseen nimeämät Haapakosken Metsästäjät Ry:n  jäsenet. Varavoutien 

valinnat vahvistetaan seurueen kokouksessa. 

 

4. Lupien anominen. Mikäli päätetään lupia anoa, vastuu prosessista kuuluu kauris- ja 

peuratoimikunnalle. Samoin kuin jäävän kannan laskenta ja ilmoittaminen Riistakeskukselle. 

 

5. Peuraseurueen muodostaminen. Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu peuraseurueen 

aloituskokouksen koolle ennen metsästyskauden alkua. Aloituskokouksen päivämäärä 

ilmoitetaan seuran jäsentiedotteessa ja nettisivuilla. 

 

Peuraseurueen aloituskokouksen työjärjestys 

a. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri 

b. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 

c. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

d. Todetaan edellisen kauden lopputulos kaadettujen eläinten ja muiden havaintojen 

osalta 

e. Kuullaan selvitys seurueen taloudellisesta tilanteesta 

f. Valitaan seurueen rahastonhoitaja, toiminnantarkastajat sekä vara 

toiminnantarkastajat mikäli rahaliikennettä hoidetaan seurueen tilin kautta 

g. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

h. Todetaan annetut viranomaisselvitykset 

i. Päätetään kiintiöt metsästysmuodoittain, mahdolliset kaatorajoitukset ja todetaan 

muut suositukset 

j. Valitaan varavoudit 

k. Muut esille tulevat asiat 

 

6. seurueen muut kokouskutsut lähetetään vähintään viittä vuorokautta ennen kokousta sen 

hetkistä sovittua tiedotuskanavaa käyttäen sekä ilmoitetaan seuran nettisivuilla. 

 

7. Tarvittaessa voudit voivat päättää lupien kohdistamisesta jahtimuodoittain kesken kauden.  

 



8. Jahtiin osallistuminen. Toimikunta esittää ilmoittautumismääräpäivän ja osallistumismaksun 

suuruuden vuosittain seurueen aloituskokouksessa, metsästyskaudeksi kerrallaan. 

Osallistumismaksu tulee olla suoritettuna tilille määrättyyn päivään mennessä, jotta 

peurajahtiin voi osallistua. Jälki-ilmoittautumiset päättää kauris- ja peuratoimikunta. 

Mahdollinen ylijäämä voidaan pitää jahtikausien väli pankkitilillä ja sitä ei palauteta. Ylijäämää 

voidaan tarvittaessa käyttää peuraseurueen toimintaan ja tästä päätetään seurueen 

aloituskokouksessa. 

 

9. Seuruejahdit. Jahtien järjestämisestä on vastuussa vouti/varavoudit. Tiedottaminen koko 

jahtiseurueelle ajankohdasta ja paikasta sen hetkistä sovittua tiedotuskanavaa käyttäen. 

Voidaan järjestää ainoastaan voudin/varavoudin ollessa paikalla. Tieto mahdollisesta 

ampumisesta, haavakko tilanteesta tai kaadosta aina välittömästi voudille. 

 

10. Kyttäysjahti. Ilmoitus voudille tai hänen määräämälleen varavoudille ennen jahtiin menoa ja 

samoin poistuttaessa. Ilman voudin lupaa ei kyttäyspaikalle mennä. Tieto mahdollisesta 

ampumisesta, haavakko tilanteesta tai kaadosta aina välittömästi voudille. Suosituksena myös 

peuraporukan tiedotuskanavan käyttö. 

 

11. Saaliinjako. Saalis kuuluu ampujalle kuin myös kaatomaksu, kun lupien määrä alle kymmenen. 

Kun lupamäärä on kymmenen tai yli päättää seurue lihanjaosta. Epäselvissä tilanteissa kaataja 

arvotaan peuraa ampuneiden kesken. 

 

12. Seurueen päätöksistä voi valittaa metsästysseuran johtokunnalle kyseisen jahtikauden aikana. 

 

13.  Nämä ohjesäännöt jaetaan jäsenistölle seurueen kokouksessa ja seuran nettisivuilla. 

 

14. Mikäli näitä sääntöjä on tarvetta muuttaa, toimikunta tekee esityksen seurueen kokoukseen. 

Muutos vahvistetaan seuran yleiskokouksessa. Toimikunta voi tarvittaessa kutsua seurueen 

ylimääräiseen kokoukseen. 

 


