Kauhajoen Metsästysseura kirkonkylän kyläosaston
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Nämä säännöt täydentävät Kauhajoen metsästysseuran laatimia peuranmetsästyssääntöjä.
Peuranmetsästyksessä noudatetaan metsästyslaissa ja asetuksissa määriteltyjä hirvieläinten
metsästyssääntöjä.
Metsästystä johtaa nimetty metsästyksenjohtaja
Jahtiin ampujana osallistuvien on suoritettava hyväksytty hirvenammuntakoe, mikäli metsästetään
rihlatulla aseella.
Metsästyksessä on käytettävä punaista tai oranssia päähinettä, sekä liiviä tai takkia
Peuranmetsästys kirkonkylän kyläosaston alueella on sallittua vain kirkonkylän kyläosaston
jäsenille ja jahtiin osallistuminen ei edellytä hirviseurueeseen kuulumista.
Peuranmetsästys vieraskortilla on kielletty
Erikseen lehdessä ilmoitettaviin yhteisjahteihin pätee mitä Kauhajoen metsästysseuran säännöissä
on määrätty.
Kirkonkylän kyläosaston ja kyläosaston peurajaoston valitsema peurajahtikoordinaattori koordinoi
peuranmetsästystä.

Peurakoordinaattori yhteystietoineen ilmoitetaan vuosittain ennen metsästyskauden alkua
Hirvijahdin yhteydessä tapahtuvasta peuran metsästyksestä päättää ja organisoi hirviseurue
erikseen.
Metsästys ruokintapaikkojen läheisyydessä

Etuoikeus kyttäysjahtiin ruokintapaikalla on ruokintapaikan perustajalla ja ylläpitäjällä.

Hyvien tapojen mukaisesti seuruejahdit ruokintapaikan läheisyydessä tulisi suunnitella
yhdessä ruokintapaikan ylläpitäjän kanssa ja antaa ruokintapaikan ylläpitäjälle myös
mahdollisuus osallistua jahtiin.
Haavakoksi jääneestä peurasta on tehtävä välittömästi ilmoitus peurajahtikoordinaattorille.
Ampuja/jahtiseurue vastaa haavoittuneen peuran metsästyksestä.
Ampuja toimittaa kaatotiedot välittömästi luvansaajalle (Kauhajoen metsästysseura ) ja
peurajahtikoordinaattorille sekä tilittää lupamaksut viikon kuluessa kaadosta Kauhajoen
metsästysseuralle.

14. Peuranmetsästys kyttäämällä

Kyttäämällä metsästyksestä on vähintään vuorokautta ennemmin ilmoitettava
peurajahtikoordinaattorille seuraavat tiedot:

Kyttäyspäivä ja aika

Kyttäyspaikka

Käytettävä ase

Kyttääjän yhteystiedot

Peurajahtikoordinaattori voi kieltää metsästyksen ellei edellä mainittuja asioita ole tiedossa tai
jos toteaa kyttäämisen aiheuttavat mahdollisen vahingonvaaran.
15. Peuranmetsästys seuruemetsästyksellä

Seuruemetsästykseen osallistuu ja sitä johtaa etukäteen luvansaajan ( Kauhajoen
metsästysseura ) nimeämä jahtipäällikkö.

Jahtipäällikkö vastaa jahdin organisoinnista

Metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan jahtipäällikön antamia
määräyksiä. Jahtipäällikkö saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata
annettuja määräyksiä.

Seuruemetsästyksestä on vähintään vuorokautta ennen jahtia ilmoitettava
peurajahtikoordinaattorille seuraavat tiedot:

Metsästyspäivä ja aika

Metsästysalue - / alueet

Tiedot jahtipäälliköstä

Metsästykseen osallistujat

Saaliinjaosta päättää jahtiseurue jahdin alussa.

Ampuja saa aina pään sarvineen, taljan ja sisäelimet

Peurajahtikoordinaattori voi kieltää metsästyksen ellei edellä mainitut asiat ole selvillä tai jos
toteaa metsästyksen aiheuttavan vahingonvaaran.
16. Nämä säännöt on hyväksytty Kauhajoen Kirkokylän Metsästysseuran vuosikokouksessa 22. 3.
2009, muutokset hyväksytty vuosikokouksessa 28.3.2010.
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