
Peurakokous metsästysseuran majalla Kalingissa  
25.8.2019 Klo 19:00 
 
ESITYSLISTA. 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 
 
3. VALITAAN KOKOUKSELLE: PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KPL 
ÄÄNTENLASKIJAT 2 KPL 
 
4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 
5. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN ESITYSLISTA 
 
6. VALITAAN JAHTIPÄÄLLIKKÖ JA VARAPÄÄLLIKÖT METSÄSTYSKAUDELLE 2018-
2019. 
 
7. METSÄSTYSMUODOT JAHDISSA.  
 
Esitetään että jahdataan pelkästään kyttäysjahtina. 
 
Peuraporukan kyttäyspaikat sijaitsevat tällä hetkellä: Rintamäen kytö, Soukkalan kytö, 
Jokinen ja Perälän kytö (kartta liitteenä) Tähän mahdollisesti päivitys kohdan 12 jälkeen. 
 
Esitetään että kytätään ennen 27.12 päivää vain kun lumi on maassa. 
 
Esitetään että peurajahdissa täytyy kaadettu eläin käydä pistämässä ennen kuin 
ammutaan seuraavaa eläintä 
 
Jokaisella jahtiin ilmoittautuneella ja osallistumismaksun maksaneella on oikeus mennä 
peuran kyttäysjahtiin.  
Kyttäysvuoro varataan Peuraporukan WhatsApp ryhmässä aikaisintaan edellisenä 
päivänä. (tai soittamalla jahtipäällikölle). Ilmoitus jahtipäällikölle (tai whatsapp ryhmään) 
kyttäämään menosta ja kytikseltä poistumisesta. 
 
Kyttäysjahdissa on myös oltava varattuna autoon mukaan lain edellyttämä 
oranssi/oranssinpunainen vaatetus (mahd. haavakko tilanteita varten). Lisäksi 
taskulamppu on oltava mukana.  
 
Ampuja huolehtii ruhon (siististä) käsittelystä kinneriin asti ja suolaa nahan. 
(peurannahatkin ostetaan) 
 
 
8.KAATOLUVAT 
 
Valkohäntäpeuran kaatolupia on 8 kpl (4 aikuista ja 8 vasaa).  
Esitetään että ammutaan ensin 4 vasaa ennen kun ammutaan aikuinen (uros). Sitten 2 
vasaa lisää minkä jälkeen mahdollista ampua toinen aikuinen. Johtajat päättävät jatkosta. 



 
 
9.LIHA KÄSITTELY JA JAKO 
 
Esitetään että lihanjako suoritetaan vasta jahdin päätyttyä. Lihat vakumoidaan ja 
pakastetaan. Lihat jaetaan, kun jahti on päätetty lopettaa, lihanjaon ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
Lihanjaolle päästäkseen on osallistuttava peuraporukan töihin: Ruokinnan järjestämiseen, 
kyttäyspaikkojen perustamiseen/ylläpitoon, ruhon/lihan käsittelyyn ja itse kyttäykseen 
vähintään 20 tuntia kauden aikana. 
 
Toisen puolesta ei voi tehdä tunteja. 
Yllättävän tilanteen sattuessa (esim työtä ei riitä kaikille) johtajilla on oikeus muuttaa 
tuntirajaa. 
 
 

10. JAHTIIN ILMOITTAUTUMINEN  

Harjoitusammunnat 20+20 laukausta, sekä työvuoro ampumaradalla oltava suoritettuna. 

Jokaisen hirvieläinten metsästykseen osallistuvan on tehtävä ampumatorni.  

 

11. OSALLISTUMISMAKSU  
 
55€ / lihaosuus. Maksettava viimeistään 22.9.2019 
Osallistumismaksu maksetaan Sulkavankylän hirvimiesten tilille: FI42 5007 3040 0011 47. 
 

12. RUOKINTAPAIKKOJEN PERUSTAMINEN & VANHOJEN PARANTAMINEN 

Siirretäänkö Perälän kydöltä koppi & ruokinta Norjan perälle? 

Perustetaanko Korteskydölle ruokinta & viedään siirrettävä koppi? 

Tehdäänkö uusia jyväkuutioita? 

Ruokinta-automaattien teko? 

 

13. MUUT ASIAT 

Saako peuraporukan jäsen ampua kauriin peura ruokintapaikalta? 

Peuraporukkaan kuulumattomat eivät saa kytätä peuraporukan ruokintapaikoilla. 

Käytössä olevat kamerat 

Peuranruhon myynti 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  



 

 

Liite Kyttäyspaikat kaudella 2018-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Peurakokous metsästysseuran majalla Kalingissa 25.8.2019 Klo 19:00 

Pöytäkirja 

1. Hannu Lahti avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lahti ja sihteeriksi Ville Neste 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajina Matti Jokinen ja Mikko Vehniä.  Ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt. 

 

4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (ilmoitettu Lakeuden Portissa 22.8.2019 ja seuran 

nettisivuilla jo aiemmin. )  

5. Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kohtaan 6. korjaus, että käsiteltävä metsästyskausi on 

2019 ja 2020.  

6. Jahtipäälliköksi kaudelle 2019 ja 2020 valittiin Hannu Lahti ja 1. varapäälliköksi Matti Jokinen.  

 

7. Valkohäntäpeuran metsästysmuotona käytetään ainoastaan kyttäysjahtia.  Peuraporukan 

kyttäyspaikat ovat Rintamäen kytö, Soukkalan kytö, Jokinen ja Perälän kytö (kartta esityslistassa). 

Valkohäntäpeuraa kytätään ennen 27.12. vain kun lumi on maassa. Kaadettu eläin on pistettävä 

ennen kuin ammutaan seuraavaa eläintä (kokouksessa äänestettiin tästä kohdasta äänin 3 

poistetaan tämä kirjaus ja 4 äänesti puolesta). Vain peuraporukkaan ilmoittautuneella on oikeus 

kytätä valkohäntäpeuraa. Kyttäysvuoro varataan esityslistan mukaisesti  WhattsApp ryhmässä 

aikaisintaan edellisenä päivänä (tai soittamalla jahtipäällikölle). Ilmoitus jahtipäällikölle (tai 

whatsapp ryhmään) kyttäämään menosta ja kytikseltä poistumisesta.  Vaatetus ja ruhon siistiminen 

esityslistan mukaisesti. 

 

8. Kaatoluvat esityslistan mukaiset . 8 peuralupaa  4 aikuista (2urosta ja 2 naarasta). ja 8 vasaa 

Esityslistan mukaan ensin ammutaan 4 vasaa ennen kuin ammutaan aikuinen (uros). Sen jälkeen 

ammutaan  2 vasaa minkä jälkeen mahdollista ampua toinen aikuinen. Johtajat päättävät tämän 

jälkeen jahdin jatkosta.   

 

9. Lihan käsittely ja Jako  

Esitetään, että lihanjako suoritetaan vasta jahdin päätyttyä. Lihat vakumoidaan ja pakastetaan. 

Lihat jaetaan, kun jahti on päätetty lopettaa, lihanjaon ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Lihanjaolle päästäkseen on osallistuttava peuraporukan töihin: Ruokinnan järjestämiseen, 

kyttäyspaikkojen perustamiseen/ylläpitoon, ruhon/lihan käsittelyyn ja itse kyttäämiseen vähintään 

20 tuntia/lihaosuus kauden aikana. Toisen puolesta ei voi tehdä tunteja. Yllättävän tilanteen 

sattuessa (esim. työtä ei riitä kaikille) jahtipäälliköillä on oikeus muuttaa tuntirajaa. 

 

10. Jahtiin ilmoittautuminen. 

Viimeinen ilmoittautuminen jahtiin 1.9.2019 vuorokauden loppuun mennessä Jahtipäällikkö Hannu 

Lahdelle (päätettiin kokouksessa siirtää viikolla viimeistä ilmoittautumista). 

Harjoitusammunnat 20+20 laukausta, sekä työvuoro ampumaradalla oltava suoritettuna. 

Ampumatornia ei tarvitse tehdä. 

 



11. Osallistumismaksu 55€/ lihaosuus. Maksettava viimeistään 22.9.2019 tilille FI42 5007 3040 0011 47. 

 

12. Ruokintapaikkojen perustaminen & vanhojen ruokintapaikkojen parantaminen 

Päätettiin että Norjan perälle perustetaan Sepposen Arin maille uusi  valkohäntäpeuran 

ruokintapaikka ja kyttäyskoppi. Jouni Ruotsalaisen kyttäysmökki siirretään em. paikalle. Perälän 

kydön ruokintapaikka pidetään edelleen paikallaan. Perustetaan mahdollisesti Korteskydölle 

ruokinta Soinin Jaakon maalle ja viedään Ilosalon siirrettävä kyttäyskoppi paikalle. Kysytään vielä 

ensin lupa Hannu Yliseltä ennen kopin ja ruokinnan vientiä.  

Hommataan tarvittava määrä jyväkontteja ruokintaa varten.  

Tehdään perustettaville ruokintapaikoille ruokinta-automaatit ja pari kappaletta lisää vanhoille 

ruokintapaikoille.  

 

13. Muut asiat.  

Peuraporukan jäsenet saavat ampua myös kauriin peura ruokintapaikalla.  

Peuraporukkaan kuulumattomat eivät saa kytätä peuraporukan ruokintapaikoilta.  

Käytössä porukan jäsenten kameroita, jotka viedään peuran ruokintapaikoille, jotta nähdään 

kuinka. 

Päätettiin, että ei myydä peuran ruhoa tulevana metsästyskautena.   

 

14. Kokous päätettiin klo 20:39 

 

   ____________________________      

               Hannu Lahti  puheenjohtaja  Ville Neste sihteeri 

 

               

               Matti Jokinen  pöytäkirjantarkasta  Mikko Vehniä pöytäkirjantarkastaja 

 


