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§ 1 Peuraluvat hakee seuran johtokunta ja nimenkirjoittajat Suomen riistakeskuksesta. 

§ 2 Peurapäällikkö sekä varapäälliköt valitaan seuran yleisessä kokouksessa,  joko kesä- tai hirvikokouksessa 

§ 3 Yleinen kokous ja  johtokunta määrittelee peuralupien käytön vuosittain lupien mukaan 

§ 4 Peurapäällikkö tai varapäällikkö johtaa peuranmetsästystä joko kyttäysjahdissa  tai  yhteisjahdissa 

§ 5 Peurajahtiin suoraan voivat osallistua kaikki hirviporukan jäsenet 

§ 6 Hirviporukkaan kuulumattoman tulee ILMOITTAUTUA  peurapäällikölle jahtiin osallistumisesta 

§ 7 Hirvenammuntakoe tulee olla suoritettuna,  jos metsästää  peuraa kiväärillä 

§ 8 Jousikoe tulee olla suoritettuna, jos metsästää peuraa jousella, myös haulikon täyteisellä saa metsästää 

§ 9 Kun aikoo mennä kyttäämään peuraa tulee metsästäjän ilmoittaa tästä peurapäällikölle aika ja paikka 

tekstiviestillä,  tai puhelimitse. 

§ 10 Kyttäysjahdissa yksi peuran lupa per kyttäyskerta (max 2 vasaa) 

§ 11 Kyttäyspaikan vaihdosta kesken kyttäyksen tulee ilmoittaa peurapäällikölle 

§ 12 Metsästäjän on ilmoitettava kaadosta peurapäällikölle ja näytettävä ampumansa saalis  

§ 13 Haavakko-tilanteesta on ilmoitettava peurapäällikölle, verijälkeä ei saa sotkea tarpeettomasti 

§ 14 Peuran kaatomaksun suorittaa aina ampuja seuralle, sekä tähän liitetyn kauramaksun välittömästi 

kaadon jälkeen.  Kuitenkin 7 vrk  kuluessa kaadosta näin sovittaessa. Kauramaksun määrää yleinen kokous. 

§ 15 Ampuja saa pitää ampumansa peuran ja trofeet, kuitenkin yhteisjahdissa tulee koiramiestä huomioida 

kaatopalalla. 

§ 16 Peurajahtiin voi osallistua myös vieraana päiväkortilla, ei lihaosuutta, hinta sama kuin hirvijahdissa 

§ 17 Epäselvissä ristiriitatilanteissa ratkaisun tekee peurapäällikkö ja viimeisenä seuran johtokunta 

§ 19 Peuranmetsästyksessä on käytettävä samaa vaatetusta kuin hirvenmetsästyksessä. Ei kyttäys kopissa. 

§ 20 Peuranmetsästäjä varmistaa,  ettei maanomistajille koidu missään muodossa haittaa tai vahinkoa 

viljelyksillä. 

§ 21 Luvattoman peuraeläimen ampumisesta, seurauksena on se mitä Suomen metsästyslaki asiasta sanoo. 

§ 22. TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA, PAKKO EI OLE AMPUA!! 

POLVEN METSÄTYSSEURA RY:N PEURANMETSÄSTYSSÄÄNTÖ ON HYVÄKSYTTY 07.09.2017 YLEISESSÄ 

YLIMÄÄRÄISESSÄ HIRVIKOKOUKSESSA. SÄÄNTÖÄ TARKISTETAAN VUOSITTAIN. 


