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Kytät ry     
 
 

HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNTÖ 2020  
 
Ensimmäisen jahtisäännön valmisteli keväällä 2019 hallituksen nimeämä työryhmä 
puheenjohtajanaan Mika Paananen, sihteerinään Tuomo Enroos ja jäseninään Ari Virtanen, 
Lauri Lehto, Osmo Tyllilä, Veikko Salonen, Vesa Paananen, Mikko Virtanen ja Sampo 
Virtanen.  
 
Luvanvaraisten hirvieläinten jahtisäännöt käsiteltiin ja vahvistettiin ensimmäisen kerran 
hirvenmetsästäjien kokouksessa 4.8.2019 Turkinkylätalolla. 
 
Sääntötyöryhmä Mika Paananen (puh.joht.), Osmo Tyllilä, Veikko Salonen, Sampo Virtanen 
ja Kari Paunonen valmistelivat joukon sääntöjen tarkistusehdotuksia, jotka on kirjattu tähän 
8.8.2020 hirvikokouksen käsiteltäväksi menevään sääntöesitykseen.  
 
 
Jahdin ohjeet ja ampujan vastuu 
 
Hirvieläinten jahdeissa tullaan jahdin johtajan erikseen salliessa ampumaan myös passiin 
tulevia tai haukussa olevia muitakin riistaeläimiä, esim. villisikaa. Tällaisissa tilanteissa 
ampujan vastuu lisääntyy huomattavasti. Ampujan pitää varmistaa, että eläin on 
varmuudella tunnistettu, sekä käyttämänsä ase on lain mukainen. 
Jokaisen jahtiin osallistuvan tulee lukea kirjalliset ohjeet, sekä kuitata allekirjoituksellaan 
lukeneensa ja ymmärtäneensä ohjeen. 
 
 
1   Hirvijahti 
 
1.1  Hirvijahtiin osallistuminen ja lihanjako 
Kaikki seuran jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan hirvijahtiin. Ampujana osallistumisessa 
tulee täyttyä aikaisemmissa päätöksissä oleva ehto. 
Seuran sääntöjen 5.4. kohdan mukaan ”koejäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää 
seuranhallitus.” Hallitus päättää vain osallistumisoikeudesta, ei muista koejäsenen 
metsästäjänä oloon liittyvistä asioista. 
 
Jos jäsen osallistuu ensimmäistä kertaa jahtiin, on hän jahtikauden ajan aseettomana ns. 
reppumiehenä mukana jahdissa. Osallistumiskertoja reppumiehenä tulee olla vähintään 8 
kertaa. 
 

Hirvijahtiin osallistutaan 1/1, ½ tai 0 -lihaosuuksilla. Kauden jahtipäivien lukumäärä riippuu 
kaatolupien määrästä ja jahdin etenemisestä. Velvoitejahtipäiviä ovat viikonlopun päivät (la. 
ja su.).  1/1 -osuudella oleva saa olla poissa 2 jahtipäivää. Muut poissaolopäivät voi korvata 
arkijahtien päivillä ja peijaisten talkoopäivällä. Lihanjakopäivällä ei voi jahtipäivää korvata. 

½ -osuudella oleva saa olla poissa puolet jahtipäivistä. Ylimenevät poissaolot korvataan 
kuten edellä. 0 osuudella olevalla ei ole osallistumisvelvollisuutta. Jos jahtiin on määrätty 
metsästysmaksu, tulee se 0 osuudellakin maksaa. 
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Jahdin loppuessa korvaamatta jääneet poissaolopäivät on korvattava päivämaksuilla, joiden 
yksikkömaksujen suuruuden hirvikokous päättää. (100 € v. 2019). 
 
Kesken jahtipäivää jahdista poislähtö hyväksytään esim. työesteen tms. vuoksi. Jahtivoudille 
on aina, mikäli mahdollista, tehtävä ilmoitus poislähdöstä aamulla ennen jahtiin lähtöä.  
 
1.2  Jakojäännösliha 
Jaossa kertynyt huonompilaatuinen jakojäännösliha putsataan purkitettavaksi esim. 
Herttualla. Lihapurkit jaetaan kaikille hirvijahtiin osallistuvien listalla oleville. Lihapurkeista 
peritään omakustannushintana purkittajan laskuttama hinta jaettuna em. osallistujalistalla 
olevien lukumäärällä.  
 
 
1.3  Koiravuorot 
Jahtiin määrätyt koiravuorot ovat koirakohtaisia, koiravuorot ovat henkilökohtaisia. 
Koiravuoroa ei voi siirtää. Jos varakoiria ei ole käytettävissä, ovat edellisen vuoron koirat 
etusijalla. 
 
1.4  Jahdissa sallittu muu riista 
Jahdin johtajan luvalla hirvijahdissa passiin tullutta tai seisontahaukulla olevaa villisikaa saa 
ampua lain sallimalla tavalla. 
 
 
2   Peurajahti 
 
2.1  Kyttäysjahdin säännöt 
 
Kyttäysjahtiin on ilmoittauduttava yhteyshenkilölle (v. 2020 viimeistään 30.8.2020 mennessä 
Veikko Saloselle), joka arpoo/laatii ja ylläpitää vanhan tavan mukaan 1.9. alkavan 
kalenteripäiviin perustuvan listan kyttäysjahtiin sinä metsästysvuonna lähtevistä. 
Ilmoittautuneilta toivotaan aktiivisuutta ja sitoutumista kyttäysvuoronsa käyttöön, jotta 
varaussysteemi toimisi parhaimmalla tavalla.  
 
Kyttäysjahtilaisille tehdään WhatsApp’iin oma tiedotusryhmä.   
 
Jokainen ilmoittautunut maksaa vuotuisen hirvikokouksen sopiman metsästysmaksun (10 €v. 
2020). Näillä metsästysmaksuilla seura maksaa peurojen kaatolupamaksut. Maksu peritään 
samassa yhteydessä kuin hirvenmetsästäjien osuus seuran hirvilupamaksusta. 
 
Metsästäjä voi ampua kyttäyskopilla oman harkintansa mukaan myös muuta laillista riistaa. 
Supien ja kettujen ampuminen suositeltavaa.  
 
Kyttäysvuorossa ollut kirjoittaa nimensä selvälukuisesti tekstaten kopissa olevaan nimilistaan.  
 
Tiedotus ja vuoronvaihdot pitää tehdä peuramiesten WhatsApp ryhmän (v. 2020 Veikko 
Salosen) kautta. Saadusta saaliista, sekä tieto siitä, pitääkö ruhon itse, tulee tehdä 
välittömästi ilmoitus em. ryhmässä. 
 
Vouti (v. 2020 Mikko Virtanen) seuraa WhatApp-ryhmää ja antaa sen kautta tarvittavia 
ohjeita. 
 
Kyttäysjahdissa ammuttavien peurojen lukumäärä, sekä yhteisiin ajojahteihin jätettävä 
lukumäärä päätettään hirvikokouksessa. 
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Metsästäjä voi ampua kyttäyskopilla oman harkintansa mukaan myös muuta laillista riistaa. 
Supien ja kettujen ampuminen suositeltavaa 
 
2.2  Yhteisjahdin säännöt 
Peurajahtiin voivat osallistua kaikki peuraryhmään ilmoittautuneet. Jahtivouti pitää jahdin 
aikana kirjaa jahtiin osallistuvista metsästäjistä. Jahdissa kaadettu saalis jaetaan 
peuraryhmälle jahtipäiviin osallistumisen mukaan. Jos erillisiä lihanjakopäiviä pidetään, ei 
niistä voi tehdä jahdin korvauspäiviä. 
 
Yhteisjahtiin osallistuneilta peritään hirvikokouksen määräämä metsästysmaksu (10 € v. 
2020) ja näillä maksuilla seura maksaa peurojen kaatolupamaksut 
 
Peurajahtiin ryhmässä sovitusti kutsuttujen vieraiden koirien kanssa jahdissa olevista 
vieraista maksetaan seuralle vieraskorttimaksut. Seuran jäsenten omat koirat ovat aina 
etusijalla, mutta jos omia koiria ei ole käytettävissä, voidaan silloin kutsua mukaan vieras 
koira, eikä silloin vieraskorttimaksua peritä. 
 
Peurajahdissa voidaan käyttää ajavaa ja karkottavaa metsästyskoiraa.  
 
2.3  Saaliin käsittely ja lihanjaon säännöt 
 
Liha jaetaan jahtiin osallistumispäivien mukaan. Jahdissa kaadettu saalis teurastetaan ja 
käsitellään normaaliin tapaan ja toimitetaan vuosittain valitulle lihanjalostajalle 
(nakki)makkaraksi jalostamista varten. Peurajahdin päätyttyä lasketaan kaikkien jahtiin 
osallistuneiden jahtipäivät yhteen ja tällä yhteissummalla jaetaan lihanjalostajalta saatu 
(nakki)makkaramäärä ja tulokseksi saadaan yhden jahtipäivän osuus em. 
(nakki)makkaramäärästä eli jaettavasta lihasta. 
 
Kunkin peurajahtiin osallistuneen metsästäjän lihaosuus saadaan kertomalla em. yhden 
jahtipäivän (nakki)makkaraosuus kunkin metsästäjän yhteisjahtiin osallistumispäivien 
lukumäärällä. 
 
Jos ampuja pitää itsellään ampumansa ensimmäisen peuran, ei hän ole enää oikeutettu 
yhteisjahdin lihaosuuteen, (nakki)makkaroihin.  
 
2.4  Yhteisjahdit naapuriseurojen kanssa 
Yhteisjahdeista sovitaan ja järjestetään naapuriseurojen kanssa tarpeen mukaan. 
Jahdin järjestelyistä ja säännöistä sovitaan samalla erikseen. 
 
2.5  Peurajahdissa sallittu muun riistan ampuminen 
Jahtivoudin päätöksellä voidaan ampua myös muuta passiin tullutta laillista riistaa. 
Yhteisjahtiin voidaan näin kutsua myös haulikkoa käyttäviä metsästäjiä. Passimiehen tulee 
ampumistilanteessa olla täysin varma, mitä eläintä ampuu ja että ase on lainsäädännön 
mukainen. 
 
Yhteisjahdit järjestetään viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina sekä arkipyhinä ja joulun 
ja uuden vuoden välipäivinä, ottaen huomioon kelivaraus, koiratilanne yms. metsästyksen 
käytännön toteutukseen vaikuttavat erityisolosuhteet. 
 
3  Ruokintapaikat 
 
3.1  Paikkojen merkintä REVIIRIIN 
Kyttäyspaikat, ruokintapaikat ja nuolukivet merkitään Reviiriin. k.o. paikkojen ylläpitäjät 
velvoitettaan ilmoittamaan sijainnit karttaan merkitsemistä varten. Merkityt paikat helpottavat 
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riistanhoidon ja jahtien suunnittelua. 
 
3.2  Riistan ajo ja passitus ruokintapaikolla 
Jahtivouti päättää miten ruokintapaikat huomioidaan jahdin järjestelyissä. 
 
3.3 Seuran ylläpitämät 
Ruokintapaikoille hankitaan riistakamerat. Rehut ym. ylläpitokulut sisältyvät 
riistanhoitobudjettiin. 
 
3.4 Jäsenten omat ruokintapaikat 
Jäsenten omille ruokintapaikoille tuotavan muun rehun, kuin Puttolasta saatavan, 
kustannukset voidaan sisällyttää riistanhoitojaoksen budjetointiin. Jäsen päättää itse 
metsästyksestä ruokintapaikallaan. 
 
 
 
Nämä hirvieläinten jahtisäännöt on vahvistettu Kytät ry:n hirvenmetsästäjien kokouksessa 
8.8.2020.  
 


