YPÄJÄN RIISTAMIEHET RY:N PEURANMETSÄSTYKSEN JAHTISUUNNITELMA
METSÄSTYSKAUDEKSI 2022–2023
Jahdin toteuttaminen:
Metsästys aloitetaan lain puitteissa ja seuran hirvieläinmetsästyksen sääntöjä noudattaen.
Pukkeja metsästetään Riistakeskuksen ohjeistuksen mukaisesti (katso liite) ja seuraavien
rajoitusten puitteissa.
Liitteen kuvien 1 ja 2 mukaisia pukkeja saa metsästää koko metsästyskauden. Huonosarvisia ei
ammuta ollenkaan.
Liitteen kuvien 5 ja 6 mukaisia pukkeja saa metsästää 1.12.2022 - 15.2.2023 välisenä aikana. Näitä
pukkeja saa metsästäjä (tai hänen vieraansa) ampua vain yhden kauden aikana.
Liitteen kuvien 5 ja 6 mukaisia pukkeja saa metsästää vaan oman seurueen alueella.
Peuraseurueiden johtajat ja hirvieläinmetsästyksen johtaja yhdessä saavat keskeyttää pukkien
metsästyksen tarvittaessa ja määritellä kuvien 5 ja 6 mukaisten pukkien kaatokiintiön eri seurueille.
Vähintään puolet kaadetuista aikuisista peuroista tulee olla naaraita.
Vasoja saa metsästää koko metsästyskauden.
Alueen peuranmetsästyksen johtajan on valvottava jahtisuunnitelman noudattamista, tarvittaessa
ohjeistettava sekä mahdollisesti rajoitettava alueella metsästäviä kannan rakenteen oikeellisuuden
säilyttämiseksi.
Jos metsästät toisen peuraseurueen alueella, ota aina ennen metsästystä yhteyttä sen alueen
peurajohtajaan saadaksesi ohjeet metsästykseen.
Metsästäjä, joka ampuu itse lupansa täyteen 1.9. – 31.10.2022 (tai on itse aktiivisesti mukana
seuruejahdissa, jossa saa lupansa täyteen) on oikeutettu lisälupien ostoon.
Lisälupia on mahdollista ostaa peurajohtajilta niin kauan kuin lupia riittää, kuitenkin enintään 2
lisälupaa/metsästäjä. Peurajohtajat arvioivat tilanteen tarvittaessa uudelleen ja varaa oikeuden
keskeyttää tai lisätä jahtia.
Henkilökohtaisia vieraita saa tuoda, kun isäntä on käyttänyt ensimmäisen lupansa täyteen.
Peurapassin hinta on 40 euroa neljältä perättäiseltä vuorokaudelta.
Henkilökohtaiset vieraat metsästävät jahtisuunnitelman mukaan. Vierasjahdissa isäntä (luvanhaltija)
on aina aktiivisesti mukana jahdissa ja vastaa jahdin toteutuksesta.
Vierasjahdissa passi haetaan ja vieraan metsästysluvat esitetään aina sen alueen peurajohtajalle
kenen alueella jahti tapahtuu. Metsästäjällä voi olla enintään neljä vierasta/ kausi ja sama vieras voi
olla enintään neljä kertaa seuran alueella vieraana.
Seuraan kuulumattomien oikeudet metsästää alueella:
Seuran vieraat kuten esim. MMM ja Riistakeskuksen tuomat metsästysvieraat metsästävät
jahtisuunnitelman tai peurajohtajan ohjeiden mukaan. Seura voi tarvittaessa järjestää jahteja tai
ammuttaa peuroja peurajohtajien ja hirvieläinjohtajan yhteisellä päätöksellä.
Koirilla ajatettaessa vain koiran ohjaaja ja maasto-opas ovat metsässä, ei miesketju.
Peurajohtajalle on tehtävä aina ilmoitus ajometsästyksen suunnitelmasta, jahtiin osallistuvasta
paikallisesta johtajasta ja jahdin kulusta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen jahtia ja
peurajohtajalla on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa suunnitelmaa. Paikallinen peuraseurueen johtaja
tai varajohtaja on aina mukana ajometsästyksessä. Vieraiden isäntä on aina mukana ajojahdissa

henkilökohtaisesti. Ajometsästyksessä mukana ollut varajohtaja ottaa yhteyden peurajohtajaan
metsästyksen päätyttyä.
Ampuja on velvollinen kutsumaan jälkikoiran ohiampumis- tai haavakkotilanteessa ja ilmoittamaan
tapahtuma ja tulos peurajohtajalle. Älä sotke ampumapaikkaa ja sen ympäristöä kulkemisellasi.
Kutsu rohkeasti koira paikalle. Saaliin löytyminen on paljon varmempaa, kun ampumapaikkaa ei
ole sotkettu. Henkilöiden, joilla on jälkikoiria, puhelinnumerot löydät liitteen lopusta.
Peltokytikseen mentäessä on aina kysyttävä lupa alueen peurajohtajalta. Peltokytiksellä myös
jousimetsästäjät käyttävät oranssia vaatetusta. Peltokytiksessä olevan vieraan isännän on
oltava samassa passissa.
Kaatoilmoitukset on tehtävä vuorokauden kuluessa Oma riistaan ja erillisellä ilmoituksella
paikalliselle peurajohtajalle.
Kaikki kaadettujen pukkien sarvet tulee esittää peurajohtajalle kuvausta varten.
Mahdolliset suunnitelman rikkomiset käsitellään johtokunnassa. Johtokunta voi
määrätä loppukauden peuranmetsästyskiellon.

KUVA 1
Ainakin toinen sarvi
haarautumaton.

KUVA 2
Ainakin toinen sarvipuolisko haarautumaton.

KUVA 3
Molemmat sarvipuoliskot haahaarautuneet, sisäleveys alle
korvien.

VOIDAAN KAATAA
metsästys lain puitteissa
CAN BE KILLED

VOIDAAN KAATAA
metsästys lain puitteissa
CAN BE KILLED

EI KAADETA
CAN NOT BE KILLED

KUVA 4
Molemmat sarvipuoliskot
haarautuneet, sisäleveys alle
korvien.

KUVA 5
Molemmat sarvipuoliskot
haarautuneet ja sisäleveys
selvästi yli korvien.

EI KAADETA
CAN NOT BE KILLED

VOIDAAN KAATAA
metsästysaika 1.12. alkaen
CAN BE KILLED

Puhelinnumeroita henkilöille, joilla on jälkikoiria:
Risto Rantanen 0452055520
Tuomas Rantanen 0505233622
Janne Hakamäki 0400770672
Mikko Salo 0503235695
Pekka Mäkirinta 0504630397
Topi Niiranen 0407707223
Jussi Lehtinen 0405532162
Taru Seppälä 0407702083
Markku Nummela 0505419625

KUVA 6
Molemmat sarvipuoliskot haahaarautuneet ja sisäleveys
selvästi yli korvien.
VOIDAAN KAATAA
metsästysaika 1.12. alkaen
CAN BE KILLED

