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Metsäkauris : 
Metsästys vain kyläosaston jäsenille, esim. päivä- ja vuosikortti ei oikeuta kauriin 
metsästykseen. 
 
Metsästysajat: 

  1.9.2021 — 15.2.2022  

 
- 25.9.2021 —15.2.2022, ajavan koiran käyttö sallittu.  

 
      -    16.5.2022 — 15.6.2022  vain uros. 

  Kauriin rauhoitusalueet:  
Housunevan alue (Luomankyläntien eteläpuoli kyläosaston alueesta). 
 
Kaurista saa metsästää haulikolla, metsästysjousella tai rihlatulla luotiaseella.  
Pukit joilla sarvissa 5 piikkiä tai enemmän suositellaan säästettäväksi. 
Metsästys tapahtuu Kauhajoen metsästysseuran sääntöjen mukaisesti, lisäksi jahtiin 
sovelletaan Mattila-Harjan kyläosaston peuranmetsästyssääntöjä. (Kohdat 4 ja 5) 
Ruokintapaikkojen läheisyydessä tapahtuvaan metsästykseen sovelletaan myös Mattila-
Harjan kyläosaston peuranmetsästyssääntöjä.  (Kohta 10). 
 
Metsästäjän ilmoitettava kaadetusta kauriista kaurisjahtikoordinaattorille välittömästi 
kaadon tapahduttua ja riistanhoitopiirille 7 vuorokauden kuluessa joka helpoiten 
onnistuu Omariistalla.  
Ilmoittamattomasta haavakosta seuraa kokonaan jahdin lopettaminen kyläosaston 
alueella. 
 
Kaurisjahtikoordinaattorilla on päätäntävalta metsästyksen kohdentamisesta alueellisesti, 
kaurisjahtikoordinaattori voi oman harkintansa mukaisesti sallia tai kieltää 
kauriinmetsästykseen kyläosaston eri alueilla.  
Yhteisjahtien ajankohdista ilmoitetaan M-H peuraporukan whatsupryhmässä ja seuran 
sivuilla. 
 Asiasta voi myös tiedustella puhelimitse kaurisjahtikoordinaattorilta. 
Kaurisjahtikoordinaattori:  Jyrki Haapaniemi 040 5864720 
Varalla:  Ari Viitala 040 7572403 , Oskari Hautaviita 050 5550780 



Valkohäntäpeura: 
Metsästys vain kyläosaston jäsenille, esim. päivä- ja vuosikortti ei oikeuta 
peuranmetsästykseen. 
Metsästysaika: 

Vahtimalla: – Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 26 §:n mukaisella hirvieläimen 
pyyntiluvalla 1.9.2021 — 24.9.2021.  

Vahtimalla, houkuttelemalla tai ajamalla: Suomen riistakeskuksen myöntämällä ML 26 §:n 
mukaisella hirvieläimen pyyntiluvalla 25.9.2021 — 15.2.2022.  

 
Peuran rauhoitusalueet: 
Housunevan alue (Luomankyläntien eteläpuoli kyläosaston alueesta) 
 
Valkohäntäpeuraa saa metsästää haulikolla täyteisellä, lainmukaisella rihlatulla luotiaseella 
ja metsästysjousella. 
 
Valkohäntäpeuraa voidaan Mattila-Harjan kyläosaston alueella metsästää seuruejahtina 
sekä kyttäämällä. 
 
Metsästys tapahtuu Kauhajoen metsästysseuran sääntöjen ja suositusten mukaisesti, lisäksi 
metsästyksessä noudatetaan Mattila-Harjan peuranmetsästyssääntöjä. 
 
Valkohäntäpeuroja metsästetään Sorkka 2020 hankkeen ohjeistuksen mukaisesti, seuraavin  
täsmennyksin: 
• Aikuiset peurat rauhoitettu marraskuun loppuun saakka. 
• Vasoja saa ampua metsästysajan ja kiintiön mukaisesti. Vasaprosentti tavoite 

saaliista 60 %. 
  
Peurajahtikoordinaattorilla on päätäntävalta metsästyksen kohdentamisesta alueellisesti, 
peurajahtikoordinaattori voi oman harkintansa mukaisesti sallia tai kieltää 
peuranmetsästyksen kyläosaston eri alueilla. 
Yhteisjahtien ajankohdista ilmoitetaan M-H peuraporukan whatsupryhmässä ja seuran 
sivuilla. 
Asiasta voi myös tiedustella puhelimitse peurajahtikoordinaattorilta.  
Peurajahtikoordinaattori: Jyrki Haapaniemi 040 5864720 
Varalla:  Ari Viitala 040 7572403, Oskari Hautaviita 050 5550780 
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Mattila-Harjan kyläosaston yhteisjahdit: 

Edellä mainitut rajoitukset ja säännöt pätevät myös yhteisjahdeissa. 
 
Yhteisjahtien organisoinnista vastaa peurajahtikoordinaattori. 
 
Tavoitteena järjestää ensimmäinen yhteisjahti joulukuussa 2021. 
 
Yhteisjahtiin osallistumismaksu 5 €/päivä joka kerätään ennen jahdin alkua. 
Osallistumismaksuista kertyneet varat käytetään ensisijaisesti kaatomaksuihin. 
 
Kutsutut vieraat voivat osallistua yhteisjahtiin 50 €/viikonloppu, sisältää mahdollisen 
lihaosuuden. 
 
Osallistujille lainmukainen metsästysvarustus ja suositellaan VHF-puhelimen käyttöä. 

Kyttäysjahti Mattila-Harjan kyläosaston 

alueella: 

Kyttäysjahdista ilmoitettava aina peurajahtikoordinaattorille, vähintään 1 vuorokausi 
etukäteen.  
 
Metsästäjän ilmoitettava kaadetusta peurasta välittömästi kaadon tapahduttua ja 
riistanhoitopiirille 7 vuorokauden kuluessa joka helpoiten onnistuu Omariistalla.  
 
Metsästys ruokintapaikkojen läheisyydessä yhteistyössä ruokintapaikan pitäjän kanssa. 
 
Kyttäyksen kaatomaksu 20€/lupa, luvalla voi kaataa 1 aikuisen tai 2 vasaa.  
Kaatomaksu maksettava kaadosta viikon kuluessa kyläosaston tilille, tilinro: 
FI9047304220004403. 
 
Löytymättömästä haavakosta ilmoitettava peurajahtikoordinaattorille sekä maksettava 
50€ maksu Mattila-Harjan kyläosastolle.  
Ilmoittamattomasta haavakosta seuraa kokonaan kyttäysjahdin lopettaminen 
kyläosaston alueella. 
  



Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran 

ruokinta: 
Jäsenet voivat omatoimisesti perustaa ruokintapaikkoja maanomistajan luvalla. 
 
Ruokintapaikat toivotaan merkittävän nimellä ja puhelinnumerolla metsästykseen liittyviä 
yhteydenottoja varten. 
 
Muista ilmoittaa myös peurajahtikoordinaattorille ruokintapaikkasi sijainti. 
  



Kauhajoen metsästysseuran Mattila-Harjan 
kyläosaston PEURANMETSÄSTYSSÄÄNNÖT  
 
1. Peuranmetsästyksessä noudatetaan metsästyslaissa ja asetuksissa määriteltyjä 
hirvieläinten metsästyssääntöjä. 
 
2. Nämä säännöt täydentävät Kauhajoen metsästysseuran peuranmetsästyssääntöjä. 
 
3. Metsästystä johtaa valittu jahtipäällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö/henkilöt. 
 
4. Jahtiin ampujana osallistuvilla on oltava voimassaoleva hyväksytty peuran- tai hirven- tai 
karhunammuntakoe suoritettuna mikäli käytetään rihlattua luotiasetta tai metsästysjousta.   
Todistus suoritetusta ammuntakokeesta on esitettävä johtokunnan jäsenelle kerran 
kaudessa ennen jahdin aloitusta. 
 
5. Metsästykseen osallistuvan käytettävä oranssia liiviä tai takkia sekä päähinettä. Koskee 
myös kyttäysmetsästystä. 
 
6. Peuranmetsästys Mattila-Harjan kyläosaston alueella on sallittua vain Mattila-Harjan 
kyläosaston jäsenille, osallistuminen ei edellytä hirviseurueeseen kuulumista.  
Kutsutut vieraat voivat osallistua yhteisjahtiin maksulla joka vahvistetaan vuosittain. 
 
7. Erikseen lehdessä ilmoitettaviin yhteisjahteihin pätee mitä Mattila-Harjan kyläosaston ja  
Kauhajoen metsästysseuran säännöissä on määrätty. 
 
8. Mattila-Harjan kyläosaston peurajahtikoordinaattori johtaa ja ohjaa metsästystä. 
Peurajahtikoordinaattori yhteystietoineen ilmoitetaan vuosittain ennen metsästyksen 
aloitusta. 
 
9. Hirvijahdin yhteydessä tapahtuvasta peuranmetsästyksestä päättää ja organisoi 
hirviseurue erikseen. 
 
10. Metsästys ruokintapaikkojen läheisyydessä: 
 - Etuoikeus kyttäysjahtiin ruokintapaikan perustajalla tai ylläpitäjällä. 

- Seuruejahdit ruokintapaikan läheisyydessä tulisi suunnitella yhdessä 
ruokintapaikan ylläpitäjällä kanssa hyvien tapojen mukaisesti ja antaa myös 
hänelle mahdollisuus osallistua jahtiin. 

 
11. Haavakoksi jääneestä peurasta on tehtävä välittömästi ilmoitus 
peurajahtikoordinaattorille.  Ampuja / jahtiseurue vastaa haavoittuneen peuran 
metsästyksestä. Haavakosta ampuja joutuu maksamaan haavakkomaksun Mattila-Harjan 
kyläosastolle, maksu vahvistetaan vuosittain. 
 



12. Ampuja toimittaa kaatotiedot koordinaatteineen välittömästi 
peurajahtikoordinaattorille sekä tilittää lupamaksut yhden viikon kuluessa kaadosta 
Mattila-Harjan kyläosaston tilille. Viitteeksi laitettava ampujan ja kaadetun eläimen tiedot. 
 
13. Peuran metsästys kyttäämällä: 

Kyttäysaseena sallittu haulikko täyteisellä, lainmukainen rihlattu luotiase ja 
metsästysjousi. 
Vastuuhenkilö yksin vastaa kyttäysmetsästyksen turvallisuudesta. 
Kyttäysmetsästyksestä ilmoitettava vähintään vuorokautta ennemmin 
peurajahtikoordinaattorille seuraavat tiedot: 
- Kyttäyspäivä ja aika. 
- Kyttäyspaikka. 
- Käytettävät aseet. 
- Kyttääjien yhteystiedot ja vastuullinen henkilö.  
Peurajahtikoordinaattori voi kieltää metsästyksen ellei edellä mainittuja asioita 
ole tiedossa.  
Ilmoittamattomasta haavakosta seuraa kokonaan kyttäysjahdin lopettaminen 
kyläosaston alueella. 

 
14. Peuranmetsästys seuruemetsästyksenä: 

- Seuruemetsästykseen osallistuu ja sitä johtaa valittu jahtipäällikkö tai hänen 
nimeämänsä henkilö/henkilöt. Jotka myös vastaavat jahdin organisoinnista. 
- Metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan jahtipäällikön 
antamia määräyksiä.  
- Jahtipäällikkö voi kieltää metsästyksen henkilöltä joka ei noudata määräyksiä. 
- Saaliinjaosta päättää jahtiseurue ennen jahdin aloittamista. 
- Ampuja saa pään sarvineen sekä taljan ja sisäelimet. 

 
15. Nämä säännöt on hyväksynyt Kauhajoen metsästysseuran Mattila-Harjan kyläosaston 
johtokunta 3.9.2014.  
Sääntöjä päivitetty hyväksyttyjen aseiden osalta 17.8.2017 sekä  kyttäyksessä vaadittavan 
henkilömäärän osalta 5.8.2021. 



 


