
ILMOITTAUTUMINEN SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VUONNA 2018 

MYÖNTÄMÄN KARHUNPYYNTILUVAN NOJALLA TAPAHTUVAAN KARHUN 

METSÄSTYKSEEN SOTKAMOSSA. 
 

 

Ilmoittaudun Suomen riistakeskuksen Esko Klemetille myöntämän karhunpyyntiluvan nojalla 

tapahtuvaan neljän karhun metsästykseen Sotkamossa. Olen maksanut ilmoittautumismaksun 15 

euroa pyyntiluvan saajan tilille nro fi0580002732113732  ja sitoudun noudattamaan seuraavia 

sääntöjä: 
 

1. Karhunmetsästys tapahtuu pyyntiluvansaajan valvonnassa. 

    Metsästys alkaa 20.8.2018 klo. 00.00  
 

2. Karhun metsästykseen saa osallistua henkilö, jolla on pyyntilupa-alueella oikeus metsästää karhua ja joka 

on maksanut ilmoittautumismaksun, toimittanut kuitin maksun suorittamista ja tämän ilmoituksen 

allekirjoitettuna pyyntiluvansaajalle. Kuitti ilmoittautumismaksusta tai sen jäljennös on pidettävä mukana 

metsästettäessä. 
 

3. Karhua saa metsästää vain alueella, johon pyyntilupa on myönnetty. Pyyntilupa on myönnetty koko 

Sotkamon pitäjän alueelle poislukien Hiidenportin ja Tiilikkajärven kansallispuistot sekä 

Hiidenvaaran,Rommakkovaaran,Heiskasenpuron ja Vuokatin luonnonsuojelualueet. Metsästäjä on 

itse vastuussa siitä, että hän metsästää alueella, jota pyyntilupa koskee ja jossa hänellä on oikeus 

metsästää karhua. Metsästäjä vastaa myös oman metsästyksensä laillisuudesta (ampumakoe, ase, 

patruunat, metsästyskortti ja muut metsästykseen liittyvät säännökset). 
 

4. Jokainen karhunpyyntiin ryhtyvä seurue nimeää keskuudestaan metsästyksenjohtajan,joka vastaa 

metsästysasetuksella metsästyksenjohtajalle määrättyjen tehtävien hoitamisesta ja siitä,että poikkeusluvan 

saajan ohjeita noudatetaan.Metsästyksenjohtaja aloittaa tehtävien hoitamisen ennen seuruemetsästyksen 

käynnistämistä.  

5. Tultuaan valituksi seurueen metsästyksenjohtaja ilmoittaa nimensä ja metsästyksen aikaisen 

yhteystietonsa poikkeusluvan saajalle s-postilla  esko.klemetti@metsagroup.com tai tekstiviestillä 

0500295098 ,jolloin poikkeusluvan saaja nimeää Metsästyslain 30§ mukaisesti hänet kyseisen seurueen 

johtajaksi.Ilmoituksen voi tehdä heti seurueen valittua johtajan tai viimmeistään metsäsästyksen 

johtajantehtävien alkaessa.  

6. Pyyntiluvan mukaisen karhun ampumiseen tarvitaan  erillinen lupa, jonka saa puhelinnumeroista 

Mika Piiraiselta 0403505594  tai Esko Klemetiltä 0500295098 Pyyntiluvansaaja ilmoittaa 

kaatotilanteesta säännöllisin väliajoin myös tiedotusvälineissä. Epäselvissä tapauksissa pyyntiluvansaaja 

voi keskeyttää metsästyksen. 
 

7. Jos ampuja haavoittaa karhun, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi poliisille (Metsästysasetus 666/93 

40 §) ja pyyntiluvansaajalle. Ampuja vastaa karhun etsinnästä ja on velvollinen hälyttämään paikalle 

parhaat mahdolliset koirat sekä kokeneet metsästäjät.  
 

8. Ilmoitus karhun kaatamisesta on tehtävä välittömästi luvansaajalle. Ilmoituksessa on mainittava 

tarkka paikka ja kellonaika, milloin kaato on tapahtunut. 
 

9. Saalis kuuluu ampujalle, mutta seuruemetsästyksessä seurue päättää saaliin jaosta. Epäselvissä ja 

riitatapauksissa pyyntiluvansaaja päättää siitä, kuka saa saaliin. 

10.Pyynninyhteydessä tehdyistä pentuehavainnoista on ilmoitettava Sotkamon rhy:n petoyhdysmiehelle tai 

luvansaajalle.Saaliista saadusta karhusta on otettava LUKE:n tarvitsemat näytteet ja toimitettava ne 

LUKE:lle. 
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Palautusosoite :   Esko Klemetti, Saijanlahdenpolku 3, 88600 Sotkamo 

email: esko.klemetti@metsagroup.com 

 


