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Metsästys 

Peuran metsästyksessä noudatetaan metsästyslaissa ja asetuksissa määriteltyjä hirvieläinten 
metsästyssääntöjä yhteislupahakemuksen perusteiden mukaisesti. Seuralle ammuttavien ja 
seurueille jaettavien peuranlupien määrästä sovitaan syksyn hirvikokouksessa.   

Valkohäntäpeuran metsästys suoritetaan kolmena seurueena: Kaivola, Suontaka ja Vaimaro. 
Valkohäntäpeuraa metsästävä jäsen voi kuulua yhteen peuranmetsästysseurueeseen ja suorittaa 
valkohäntäpeuran metsästystä kyseisen seurueen hirvieläimien metsästysalueella. Jokainen 
seurue valitsee ryhmän sisältä ryhmänsä peuramestarin. Ryhmien peuramestareista valitaan 
kiertävällä järjestelmällä Ms. Laitilan Kaiku ry:lle pääjahtimestari vuodeksi kerralleen.  

 

Kyttäysmetsästys                                                                                                                                                                                                                                    

Metsästys suoritetaan pääsääntöisesti jäsenen omalta tai jäsenten yhteiseltä ruokintapaikalta. 
Kyttäysmetsästyksen laukauksen jälkeen ampuja voi seurata kohtuullisen matkan (50-100m) 
ammuttua valkohäntäpeuraa, jälkivanaa sotkematta. Tämän jälkeen hän tekee välittömästi 
ilmoituksen haavoittumisesta tai ohilaukauksesta peuramestarille ja jäljestäjälle. Mikäli 
kyttäysmetsästystä suoritetaan peltoalueilla, metsästykseen osallistuvan 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 ilmoitetun ruokintapaikan rakennelman suojasta metsäs-
tävää henkilöä, eikä puupassista jousella metsästettäessä. Siirtymät kopille/lavalle/puupassiin ja 
sieltä pois, pitää turvavaatetus olla yllä. Kun lähdetään kyttäämään valkohäntäpeuraa pelto-
alueelle, on siitä aina ilmoitettava kyseisen alueen jahtimestarille. Ilmoitettua paikkaa, jossa kyttäys 
suoritetaan, ei saa vaihtaa illan aikana ilman peuramestarin lupaa. 

 

Seuruemetsästys 

Seurueena tapahtuvassa ajometsästyksessä on oltava aina kyseisen seurueen jahtimestari tai 
varamestari mukana. Ajavaa koiraa käytettäessä, koiraa ei saa päästää ajoon ruokintapaikan 
välittömästä läheisyydestä. Seuruemetsästyksessä jahtimestari tekee aina ilmoituksen yhteisjah-
deista omalle seurueelleen WhatsApp- tai tekstiviestillä, jossa on tieto millä alueella metsästys 
tapahtuu.  

 

Kaato  

Kaadosta ilmoitus tehdään välittömästi kaatopaikalta ensisijaisesti OmaRiista palvelun kautta, 
soittamalla, tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä. OmaRiista palvelun kautta tehty ilmoitus vahviste-
taan peuramestarille viimeistään kahden tunnin sisällä ampumisesta. Loppukaudesta (15.1-15.2 
välisenä aikana) soittamalla välittömästi kaadon varmistuttua. Urospeurojen metsästyksessä 
pyritään noudattamaan Liitteen 1 mukaista ohjeistusta. 
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Ammunta 

Kiväärillä peuraa metsästävällä on oltava valtion ammuntakoe voimassa sekä Ms Laitilan Kaiku 
ry:n määrittämät ammuntavelvoitteet suoritettuna, jotka ovat samat kuin hirvenmetsästyksessä. 
Haulikolla peuraa metsästävän on osallistuttava kesän aikana haulikkolajien harjoitusammuntoihin 
kolme kertaa ennen kauden alkamista. Kiväärillä peuraa metsästettäessä on suoritettava kohdistus 
(100 m etäisyys) erikseen määrättynä päivänä. Haulikolla peuraa metsästettäessä on suoritettava 
kohdistusammunnat (30 m etäisyys). Jousella peuraa metsästettäessä on metsästäjällä oltava 
voimassa oleva valtion jousikoe. Tämän lisäksi hänen on käytävä kesän aikana harjoittelemassa 
kolme viiden nuolen kierrosta (18 m etäisyys). 

 

Talkoot 

Seuran vuosikokouksessa määritetyt talkoovelvoitteet. 

 

Ruokinta 

Ruokintapaikan perustamisesta on keskusteltava aina maanomistajan, jahtipäällikön ja naapuri-
ruokintapaikkojen pitäjien kanssa. Myös yhteisiä ruokintapaikkoja voidaan perustaa ja pitää yllä. 
Ruokintaa on pidettävä yllä kevääseen asti. 

 

Rikkomukset 

Laiminlyönnit johtavat jahtitoimikunnan kuulemiseen, johon ko. henkilö osallistuu.  

 

Vieraat ja vierasmaksu  

Vierasmaksut päätetään vuosikokouksen yhteydessä, seuran johtokunnan esityksen mukaan. 
Vierailta perittävistä maksuista päätetään samassa yhteydessä.  

 

Metsästysseura Laitilan Kaiku ry valkohäntäpeuran metsästyssäännöt vahvistetaan 
vuosittain Metsästysseura Laitilan Kaiku ry:n kesäkokouksessa. 

Laitilassa  5.8.2020 
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             Liite 1 

VALKOHÄNTÄKANNAN VEROTUS SORKKA 2020:N MUKAAN 

Tavoite on turvata metsästettävää valkohäntäpeurakantaa ja parantaa kannan laatua. Talvikanta 
pitäisi olla sellainen, että se kestää sekä petojen että metsästäjien verotusta. Talvikannassa pitäisi 
olla suurin piirtein saman verran naaraita kuin uroksia ja vasojen osuus pitäisi olla noin 20–30 %. 
Tämä tarkoittaa keski-iän nostamista ja sukupuolijakauman tasapainottamista. Suurempi määrä 
uroksia sallitaan saavuttaa täyskasvuisen koon ja iän. Edellytys luonnolliselle kiimakäyttäytymiselle 
ja luonnonvalinnalle on että kannassa on riittävä määrä täyskasvuisia uroksia. Valkohännät 
liikkuvat suhteellisen laajoilla alueilla, mikä edellyttää kannan hoitamisessa yhteistyötä 
metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten kesken.      

Metsästys suoritetaan niin että saaliista vasoja on 60–70 prosenttia. Aikuisista saaliissa on 
naaraita 50–55 prosenttia ja uroksia 45–50 prosenttia, jokaisessa seurassa joka vuosi (koko 
saalismäärästä naaraita on n. 25 prosenttia ja uroksia n. 20 prosenttia). Nyrkkisääntönä pidetään, 
että metsästyskauden jälkeen, kannassa on noin 2 kertaa enemmän eläimiä kuin haluaa 
metsästää seuraavalla kaudella. Jos alueella on paljon petoja, metsästyksen jälkeen kannassa 
pitää olla 3-5 kertaa enemmän valkohäntiä, kuin mitä haluaa metsästää seuraavalla kaudella. 
Silloin vasojen osuus saaliissa vähennetään noin 50-60 %:ksi, koska pedot tappavat enemmän 
vasoja kuin aikuisia. Petojen vaikutus on paikoitellen kasvamassa erittäin voimakkaaksi. On siis 
erittäin tärkeätä, että tämä huomioidaan verotuksessa. Jos valkohäntäkanta harvenee liikaa, on 
olemassa riski, että sitä ei enää onnistuta nostaa.            

Hyvin tuottavilla naarailla on hyvät eloonjäämismahdollisuudet, vasojensa takia. Uroksilla ei ole 
tätä ”henkivakuutusta”, mikä puhuu sellaisen systeemin puolesta, joka antaa useammille uroksille 
mahdollisuudet elää niin kauan, että ne saavuttavat täyskasvuisen iän. Jotta useammalla uroksella 
olisi mahdollisuus saavuttaa täyskasvuisen iän (n. 6½ v.), ei ammuta kaikkia uroksia, jotka 
näyttäytyvät. Ennen mahdollisia laukauksia, tarkistetaan sarvien haarautuminen ja sarvien leveys. 
Menetelmä on hyvin yksinkertainen, eikä vaadi minkäänlaisia tiettyjä taitoja. Menetelmä 
sovelletaan kaikissa metsästysmuodoissa.     

Jos ainakin toinen sarvipuolisko on haarautumaton, uros voidaan kaataa, koska se on heikosti 
kehittynyt, edellyttäen että, ”uroskiintiössä” on aikuisia uroksia.     

Jos molemmat sarvipuoliskot ovat haarautuneet ja sarvien sisäleveys on pienempi kuin korvien 
leveys, uros saa vanheta.                 

Jos molemmat sarvipuoliskot ovat haarautuneet ja sarvien sisäleveys on selvästi suurempi kuin 
korvien leveys, uros voidaan kaataa koska se on todennäköisesti ”hakkuukypsä”, edellyttäen että 
”uroskiintiössä” on aikuisia uroksia. (Urokset, joilla on haarautuneet sarvet, kaadetaan vasta kun 
sarvien sisäleveys on yli 45 cm tai uros on viisivuotias tai vanhempi.)  
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Ainakin toinen sarvi- 
puolisko haarautumaton: 
 
VOIDAAN KAATAA 

Ainakin toinen sarvi- 
puolisko haarautumaton: 
 
VOIDAAN KAATAA 

Molemmat sarvipuoliskot 
haarautuneet ja sisäleveys 
pienempi kuin korvien leveys: 
SAA VANHETA 

 

 

 

Molemmat sarvipuoliskot 
haarautuneet ja sisäleveys 
pienempi kuin korvien leveys: 
 
SAA VANHETA 

Molemmat sarvipuoliskot 
haarautuneet ja sisäleveys 
selvästi suurempi kuin korvien 
leveys: 
VOIDAAN KAATAA 

Molemmat sarvipuoliskot 
haarautuneet ja sisäleveys 
selvästi suurempi kuin korvien 
leveys: 
VOIDAAN KAATAA 

 

Määritelmät: 

Sarvipuolisko on haarautunut, jos sillä on kaksi tai useampi piikki. Piikki on 2,5 cm tai pidempi. 
Sarvien sisäleveys on sarvipuoliskojen sisäpintojen välinen etäisyys. Korvien leveys on 
korvakärkien etäisyys toisistaan, aikuisella uroksella hieman yli 40 cm. 

 

 

  


