
TERVETULOA KYTÄT RY

METSÄSTYSSEURAN JÄSENEKSI

Tässä oppaassa on hyviä neuvoja ja vinkkejä, jolla pääset

jäsenyyden alkuun ja metsälle Kytät ry riistamaille.

Kiitokset halustasi liittyä seuraan ja kuulua Turkinkylän

erämiesten ja -naisten yhteiseen joukkoon.

Metsästysseura ja sen säännöt

Kytät ry on perustettu vuonna 1948 ja 2020-luvun alussa

jäsen määrä on noin 170. Metsästysmaita seuralla on

yhteensä n 8000 m2 ja Kytät on Suomen metsästäjäliiton

jäsenseura. Kytät ry:llä on Turkinkylällä oma jahtikota ja

laavu jäsenten kokoontumisia varten sekä lahtivaja

kylmiöineen riistan käsittelyä varten.

Seuran yhteystiedot:

www.kytatry.fi

kytat48@gmail.com

Puh. 0407505111

Seuran nettisivuilta löydät ajankohtaisia asioita sekä

seuran hallituksen ja jahtivoutien yhteystiedot. Lisäksi

sieltä löydät karttalinkin metsästysalueen kartoille, jotka

ovat myös nähtävissä B-bark tai Reviiri sovelluksista. On
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erityisen tärkeää, että tarkistat aina metsästysalueesi

rajat ja kullakin alueella sallitut riistat.

Kytät ry:n jäsenenä sinun tulee lukea seuran säännöt.

Säännöt löydät seuran nettisivuilta. Näihin tulee tutustua

ennen harrastuksen aloitusta. Jäsenenä sitoudut

noudattamaan metsästysseuran ja kaikkien yhdistysten

sääntöjä, joihin Kytät ry kuuluu. Tutustu siihen mihin

sitoudut!

Säännöistä löydät mm tiedot talvi- ja kesäkokousten

sisällöstä sekä omista velvollisuuksista ja jäsenmaksuista.

Kaikki hallituksen jäsenet auttavat sinua mielellään, jos

säännöistä tai tilojen käytöstä tulee kysymyksiä, olethan

yhteydessä!

Pöytäkirjoihin ja salattuihin tiedostoihin pääset

salasanalla: kettupaljakka

Nettisivuilta löydät tiedot seuran alajaostoista.

Tervetuloa oman mieltymyksen mukaan kennel- ,

ammunta- tai riistanhoitojaostojen harrastus sekä

kilpailutoimintaan. Kysy lisää yhteyshenkilöiltä. Jaostot

ovat hyvä tapa tutustua porukkaan ja päästä

osallistumaan seuran toimintaan.

Jäsenyys Kytät ry:ssä – koejäsenestä aktiiviseksi

harrastajaksi

Metsästysseuran talvikokouksessa päätetään uusien

jäsenien valinnasta. Onnea koejäsen valinnastasi!

2



Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen

talvikokous tekee päätöksen varsinaisesta jäsenyydestäsi.

Koejäsenyys

Koejäsenenä sinulla on saman velvollisuudet ja oikeudet

kuin varsinaisella jäsenellä. Huomioithan, että

koejäsenyys aikana metsästää saa Kyttien mailla

ainoastaan varsinaisen jäsenen seurassa. Normaali

vuosittainen jäsenmaksu peritään koejäseneltä, mutta

liittymismaksu tulee voimaan, kun varsinainen

jäsenyytesi alkaa.

Ota kaikki irti koejäsenyysajasta, ja osoita monin tavoin

halusi kuulua kyttien joukkoon! Olethan aktiivinen

seuran talkoissa ja erityisen huolellinen saalis- ja

riistanhoitoilmoituksen palauttamisessa

metsästyskauden päättyessä. Ilmoitus tulee jäsenen

palauttaa aina, vaikka saalista ei olisi saatukaan. Samassa

ilmoituksessa koejäsen raportoi vuoden aikana

tekemänsä talkootyön.

Tiedotus

Talvikokouksen tekemästä jäsenpäätöksestä sinulle

ilmoittaa hallituksen sihteeri, ja samalla hän liittää sinut

Kytät tiedotus WhatsApp ryhmään. Kyttien

metsästysalueet ja niillä sallittu riista löytyvät parhaiten

Reviiri- ja B-bark-sovelluksista. Saat ne ladattua esim

Play-kaupasta tms. sovelluskaupasta. Ne toimivat sekä

läppäreillä että mobiililaitteilla.

3



Kytät ry nettisivuilta löydät seuran yleisten kokousten

pöytäkirjat ja hirvikokouksen ajankohtaiset päätökset.

Sääntömääräisten kesä- ja talvikokousten jälkeen kaikille

lähetetään jäsentiedote joko sähköpostitse tai

paperipostina.

WhatsApp-ryhmään Kytät tiedotus liittää sinut seuran

sihteeri ja Kytät Hirvenmetsästys ryhmään viimeksi

valittu hirvivouti.

Aktiivinen Kyttäläinen

Jäsenenä edustat koko metsästysseuraa. Olet vastuussa

hyvän yhteishengen ylläpitämisestä. Olet velvollinen

osallistumaan ammuntaharjoituksiin sekä luovuttamaan

Kyttien alueella omistamasi maa-alueet seuran käyttöön.

Tarkistathan, että yhteystietosi ovat oikein Suomen

metsästäjäliiton (SML) jäsenrekisterissä. Jäsenmaksu

tulee sinulle maksettavaksi automaattisesti rekisterin

kautta. Metsästystoiminta edellyttää, että olet maksanut

vuotuisen metsästäjämaksun, jäsenmaksun sekä

mahdolliset hirvieläinten jahtimaksut. Vuosittaiset

maksut voit tarkistaa kokouspöytäkirjoista.

Seuran yleinen kokous voi erottaa jäsenmaksunsa

maksamatta jättäneen jäsenen. Seuran jäsenyydestä voi

itse erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran

hallitukselle tai puheenjohtajalle

Kytät ry:n jäsenenä olet osa yhteisöä, josta saat neuvoja,

tukea ja erähenkistä ystävyyttä. Jäsenet kunnioittavat

toisiaan, maanomistajia ja luontoa. Voit olla ylpeä
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omasta kyttäläisyydestäsi osana hienon seuran historiaa.

Toivomme jäseniltä myös uusia ideoita ja seuran

toiminnan kehittämistä. Olethan aktiivinen!

Erän käyntiä ja riistan pyyntiä

Vastuullinen metsästäjä

Noudatamme kestävän kehityksen ja käytön periaatteita

metsästyksessä, riistanhoidossa, luonnonsuojelussa sekä

mm kenneltoiminnassa. Kaikessa toiminnassamme

otamme huomioon ja edistämme sitä, että voimme

Jämsän niemellä tulevaisuudessa harrastaa metsästystä

ja erästelyä.

Luonnontieto

- Tunnista riistaeläimet, harjoita taitojasi ja jätä

laukaisematta, mikäli et ole varma.

- Tee riistanhoitotyötä ja seuraa riistakantojen

kehitystä ja metsästä sen mukaan. Kunnioita

saalista ja luontoa kaikessa toiminnassasi. –

- Riistanhoitoon ja syöttöpaikkoihin käytetään

seuran ohjeiden mukaista rehua (Puttolan tilan

viljaa). Tällä estämme vieraslajien ja eläintautien

leviämistä luontoon. Näistä voi tulla mittavat

tappiot maanomistajille ja riistalajeille.

- Metsästäjäliitto järjestää monenlaista

riistakoulutusta. Linkin koulutuksiin löydät Kyttien

nettisivuilta
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Metsälle

- Huolehdi, että luvat (metsästyskortti ja

aseenkantolupa) ja jäsenmaksut ovat voimassa ja

mukanasi metsälle lähtiessä; itseltä ja vieraaltasi

- Ole erityisen tarkka metsästysalueen rajoista,

rauhoitusalueista ja sallitusta riistasta (tarkista

Reviiri ja B-bark) sekä metsästyslain mukaisesta

metsästämisestä

- Metsästä seuran antamien kiintiöiden ja

päätösten mukaan.

- Kunnioita aina maanomistajaa ja hänen

omaisuuttaan, älä ikinä jätä roskaa luontoon.

- Ylläpidä ammuntataitojasi ja lajituntemusta. Tee

vain varmoja riistalaukauksia –

ampumaharjoittelu on syytä suorittaa aina niille

tarkoitetuilla virallisilla ampumaradoilla.

- Tee asianmukaiset riistailmoitukset

- Riistan käsittely lahtivajassa on kaikille jäsenille

mahdollista, huolehdi tilan siisteydestä käytön

jälkeen

- Koejäsenenä sinä voit metsästää vain varsinaisen

jäsenen valvonnassa, eli metsällä mukana pitää

aina olla joku seuran varsinainen jäsen.

Pienriistan metsästys

- Kytät ry on asettanut pienriistalle saaliskiintiöt.

Kesäkokouksessa päätetään pisteytyssysteemi ja

kiintiöt, tarkista päätökset ennen metsästystä.
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- Kiintiövapaata riistaa ovat rusakko ja metsäjänis

Suurriistan metsästys

- Karhujahti toteutetaan yhdessä Jämsän seudun

sekä Korpilahden riistanhoitoyhdistysten

yhteisjahtina. Mikäli haluat olla mukana,

varmista, että sinulla on suoritettu ampumakoe

karhulle, ja ilmoittaudu Kyttien karhujahdin

yhteyshenkilölle

- Villisikajahti on vapaa valtakunnallisten sääntöjen

mukaisesti. Älä koskaan lähde yksin

villisikajahtiin.

- Ilvesjahtia järjestetään Kyttien alueella

kaatolupien mukaan. Ole yhteydessä Ilvesjahdin

vastaavaan, mikäli olet kiinnostunut jahdista.

Hirvimetsälle

Kytät ry:n hirvenmetsästyksestä päätetään erillisessä

hirvikokouksessa, joka järjestetään kesäkokouksen

yhteydessä. Tässä kappaleessa on vinkkejä ja neuvoja

hirvijahdin käytäntöihin, jotta pääset sujuvasti mukaan

toimintaan. Jahdin säännöt määrätään erikseen ja nämä

säännöt sekä kokouspöytäkirjoja pääset lukemaan

Kyttien nettisivuilta kohdasta Hirvenmetsästys salasana:

kettupaljakka

Jahtisääntö
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Hirvieläinten jahtisääntö tulee lukea huolellisesti ennen

harrastuksen aloitusta, ja kuitata omalla

allekirjoituksellasi luetuksi ja ymmärretyksi. Säännöt

koskevat hirvi- ja peurajahtia.

Kun haluat aloittaa hirvenmetsästyksen, on

huolehdittava, että sinulla on lainmukainen ase ja

panokset sekä ampumakoe suoritettuna.

Ampumakoeaikoja (elo- syyskuussa) löydät oman

riistanhoitoyhdistyksesi sivuilta.

Ensimmäisen jahtikauden olet reppumiehenä, eli

aseettomana jäsenenä mukana jahdissa ja

kokeneemman hirvimetsästäjän perehdytettävänä.

Reppumiehenä pitää osallistumiskertoja jahtiin olla

vähintään 8 kertaa.

Koejäsenen osallistumisesta hirvijahtiin päättää seuran

hallitus, joten huomioithan hakea hallitukselta päätöstä,

mikäli olet koejäsen.

Hirvijahtiin osallistujan kannattaa liittyä Kytät

Hirvenmetsästys WhatsApp ryhmään, näin olet selvillä

jahtiaikatauluista ja muista tärkeistä

aisoista/muutoksista. Pyydä liittymistä jahtivoudilta.

Ammunnat

Harjoitusammuntoja Kytät järjestää joka syksy

Juokslahden ampumaradalla. Näihin tulee osallistua joka

syksy vähintään kerran. Ampumataidon harjoittelu on

kuitenkin sinun velvollisuutesi, joten älä jätä harjoittelua
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vain kertaan. Mikäli et pääse näihin ammuntoihin, ja käyt

muissa harjoituksissa, ilmoita tästä voudille.

Ammuntaharjoituksista löydät lisätietoa

riistanhoitoyhdistysten sivuilta.

Lihaosuudet

Voit osallistua hirvijahtiin 1/1, 1⁄2 tai 0-lihaosuuksilla

1/1 tarkoittaa kokonaista osuutta, jolloin sinun tulee olla

jahtikauden viikonloppuina järjestettävien jahtipäivien

metsästyksessä mukana niin että voit olla 2 päivää poissa

kauden aikana. Liha osuus vaihtelee vuosittain

kaatolupien mukaan.

½ tarkoittaa puolikasta osuutta, jolloin sinun tulee olla

jahdissa mukana vähintään puolet jahtipäivistä, ja lihaa

saat puolet kokonaisesta osuudesta.

0-osuus tarkoittaa, että sinulla ei ole

osallistumisvelvoitetta, mutta vuosittain määrätty

hirvenmetsästäjämaksu on maksettava.

Mikäli joudut olemaan poissa lihaosuuksien jahtipäivistä,

tulee sinun korvata ne arkipäivien jahtipäivillä tai

peijaisten talkoilla. Mikäli sinulta jää silti päiviä

suorittamatta, tulee niistä maksaa rahallinen korvaus.

Jahtipäivän kulku

Kyttien hirvenmetsästäjät on jaettu kahteen ryhmään 1

ja 2. Hirvijahdilla on jahtivouti (metsästyksen johtaja),

joka valitaan vuosittain hirvikokouksessa. Jahtivoudin
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lisäksi kummallakin ryhmällä on oma ryhmävouti ja heillä

varavoudit. Voudit suunnittelevat ja johtavat jahtipäivän.

Päivä alkaa kokoontumalla Kytät ry:n kodalle, jossa

sinulle annetaan oma passipaikkanumero. Jahtivouti

kertoo päivän kulusta ja jahdin sijainnista ja ryhmävouti

näyttää sinulle oman passipaikkasi tarkemmin.

Huolehdi varusteista ennen jahtia: asianmukaiset

panokset ja ase, oranssi liivi ja päähine, vhf puhelin sekä

oma matkapuhelin ja siihen jahdin seuraamista ja

turvallisuutta helpottaaksesi suosittelemme Tracker

ohjelman, jossa koirat ja passikaverit ovat näkyvissä. Kysy

ohjelmalisenssiä jahtikavereiltasi.

Saavu passipaikalle hiljaa ja ole passissa hiljaa ja

rauhallisesti. Seuraa jahtia. Et saa poistua passipaikalta,

ennen kuin olet saanut passin purku käskyn. tämä on

ehdottoman tärkeää turvallisuuden kannalta. Mikäli

joudut lähtemään kesken jahdin sovi siitä Jahtivoudin ja

ryhmävoudin kanssa ennakkoon ja ilmoita vhf ennen

kuin poistut.

Valitse ja ennakoi turvalliset ampumalinjat. Sinun tulee

tarkkaan tietää missä viereisen passimiehet ovat, mikäli

et näe heitä niin käy tarkastamassa. Ole aina varma, että

riistalaukaus on hyvä ennen kuin ammut.

Ole aktiivisesti mukana saaliin vetämisessä ja

nylkemisessä sekä lahtivajan siistimisessä.

10



Lihat

Lihan palastelupäivä sovitaan jahtipäivänä. Palastelu on

aina seuraavalla viikolla jokin arkipäivä. Mikäli olet

lihaosuudella, huolehdi aina omista lihoistasi. Käy

palastelupäivän jälkeen varmistamassa, onko sinulle

lihaa tullut jaossa. Mikäli et pääse itse varmistamaan,

kysy aina jahtikaverilta, ja pyydä kaveria auttamaan.

Lihoja ei saa jättää pilaantumaan vajalle, kunnioita

riistaa.

Saat myös WhatsApp -  ryhmässä tietoa lihoista, joten

huolehdi, että olet mukana ryhmässä. Saat palat

lihalaatikossa ja sinun tulee itse jatkaa lihan käsittelyä

kotona. Pese huolellisesti lihalaatikko ja palauta se

seuraavana jahtipäivänä vajalle.

Peijaiset ja seuralaisjahti

Kytät ry:n hirvimiehet järjestävät vuosittain peijaiset

maanomistajille ja jäsenille kiitokseksi hirvijahdin

mahdollistamisesta. Peijaisten järjestelyistä sovitaan

tarkemmin, mutta jokaisen tulisi olla mukana

järjestämässä tapahtumaa. Ota selville peijaisten

ajankohta ja varaa aika olla mukana.

Pyrimme järjestämään kerran jahtikauden aikana

seuralaisjahdin, jolloin voit pyytää ystävän tai puolison

mukaan jahtiin yhdeksi päiväksi. Haluamme näin

tutustuttaa kotiväen ja ystävät meille niin tärkeään

harrastukseen. Käy seuralaisen kanssa ennakkoon

turvallisuusasiat läpi ja varaa hänelle oranssi varustus.
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Maksut

Kaikilta hirvijahtiin osallistuvilta peritään

metsästäjämaksu, myös 0 osuudella olevilta. Palastelusta

jäänyt huonompilaatuinen jakojäännösliha on useana

syksynä lähetetty purkitettavaksi, ja lihapurkit on jaettu

hirvenmetsästyksessä mukana oleville. Näistä tulee

kullekin metsästäjälle maksettavaksi purkituksen

omakustannehinta. Maksuista saat laskun jahtikauden

päätteeksi.

Peurajahti

Peurajahdista päättää vuosittain Kyttien hirvikokous.

Peurajahtia johtaa omat jahtivoudit, joilta saat lisätietoa

jahdista.

TERVETULOA MUKAAN KYTTIEN

METSÄSTYSTOIMINTAAN, RIISTANHOITOON,

LUONNONSUOJELUUN, AMMUNTA- JA

KOIRAHARRASTUKSIIN!
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