
KAUSILUVAN HAKEMUSLOMAKE

Saapunut (viranomainen täyttää) 

 

____ . ____ . 2015 klo ____:____  

 

Hakijan nimi  _____________________________________________

 

Lähiosoite ________________________________________________     

 

Postitoimipaikka _____________________________    

 

Länsi- ja Itä-Suomen lupa-alueille myönnetään vain kausilupia sisältäen kanalinnut. 
lupa-alueille myönnetään kausilupia muulle pienriistalle kuin kanalinnuille (katso sivut 3

kahdelle (2) alueelle. Jos hakemusta ei hyväksytä tärkeimmälle kohteelle, voidaan lupa myöntää hakemuksessa esitetylle 2. 

tärkeimmäksi asetetulle lupa-alueelle ja lupatyypille.

 

Haen pienriistan kausilupaa seuraaville alueille ja lupatyypeille

 

1. TÄRKEIN VAIHTOEHTOINEN LUPA-ALUE: 

 

   Haen pienriistan kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.201

   Haen jousimetsästyksen kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.201

   Haen pienriistan kausilupaa (muu pienriista, poislukien 

   Haen jousimetsästyksen kausilupaa (muu pienriista, poislukien kanalinnut) 1.8.201

   Haen Kemin tai Tornion kaupungissa asuvan kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.201

 

2. TÄRKEIN VAIHTOEHTOINEN LUPA-ALUE: 

 

   Haen pienriistan kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.201

   Haen jousimetsästyksen kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.201

   Haen pienriistan kausilupaa (muu pienriista, poislukien kanalinnut) 1.8.201

   Haen jousimetsästyksen kausilupaa (muu pienriista, poislukien kanalinnut) 1.8.201

 

3. Jos pienriistan kausilupaa ei voida myöntää kummallekaan edellä 

voidaan myöntää Metsähallituksen osoittamalle ja hakijan hyväksymälle muulle alueelle? 

   Hakija suostuu .       Hakija ei suostu.  

 

Muut metsästysmahdollisuuteni (täytettävä ehdottomasti

 

   minulla ei ole muuta pienriistan metsästysmahdollisuutta

   minulla on muu pienriistan metsästysmahdollisuus, mikä __________________________ 

 

   En kuulu metsästysseuraan      Kuulun ____________________________

jossa minulla on mahdollisuus metsästää pienriistaa

 

Lisäselvityksiä:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Saako tietojani käyttää markkinointiin?     kyllä 

 

Paikka ja aika ______________________________

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys:  _______________________________      ________________________________

   Allekirjoitus 
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_____________________________________________      Puhelinnumero  _____________________

________________________________________________     Postinumero ___________________

_____________________________    Metsästäjänumero (8 numeroa) _________________

än vain kausilupia sisältäen kanalinnut. Pohjois-Suomen (metsästyslain 8§ mukainen alue)
alueille myönnetään kausilupia muulle pienriistalle kuin kanalinnuille (katso sivut 3-4). Voit jättää hakemuksen korkeintaan 

ei hyväksytä tärkeimmälle kohteelle, voidaan lupa myöntää hakemuksessa esitetylle 2. 

alueelle ja lupatyypille. 

Haen pienriistan kausilupaa seuraaville alueille ja lupatyypeille:  

  Numero ________ Nimi _______________________ 

pienriistan kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 130 € 

Haen jousimetsästyksen kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 65 € 

pienriistan kausilupaa (muu pienriista, poislukien kanalinnut) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 80 € 

kausilupaa (muu pienriista, poislukien kanalinnut) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 40 € 

lupaa (kaikki pienriista) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 67 € 

  Numero ________ Nimi _______________________ 

pienriistan kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 130 € 

tsästyksen kausilupaa (kaikki pienriista) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 65 € 

pienriistan kausilupaa (muu pienriista, poislukien kanalinnut) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 80 € 

kausilupaa (muu pienriista, poislukien kanalinnut) 1.8.2015-30.4.2016, hinta 40 € 

Jos pienriistan kausilupaa ei voida myöntää kummallekaan edellä mainituista alueista, hakija suostuu siihen, että metsästysoikeus 

voidaan myöntää Metsähallituksen osoittamalle ja hakijan hyväksymälle muulle alueelle?  

ehdottomasti, rasti toiseen vaihtoehtoon): 

minulla ei ole muuta pienriistan metsästysmahdollisuutta 

minulla on muu pienriistan metsästysmahdollisuus, mikä __________________________  

Kuulun ____________________________- nimiseen metsästysseuraan, 

on mahdollisuus metsästää pienriistaa , jossa minulla on mahdollisuus metsästää hirveä 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

kyllä         ei  

______________________________      ____ / ____ 2015 

_______________________________      ________________________________

                                              Nimen selvennys (tekstaa) 

  

_________________________ 

_____________ 

numeroa) __________________________ 

(metsästyslain 8§ mukainen alue) 
4). Voit jättää hakemuksen korkeintaan 

ei hyväksytä tärkeimmälle kohteelle, voidaan lupa myöntää hakemuksessa esitetylle 2. 

uu siihen, että metsästysoikeus 

nimiseen metsästysseuraan,  

. 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________      ________________________________ 



KAUSILUVAN HAKEMUSLOMAKE

 

OHJEITA PIENRIISTAN KAUSILUPIEN HAKEMUSTA VARTEN  

 

Hakemusten jättöaika on 1.-30.4.2015 klo 16:00. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi. Hakemuslomake tulee 
olla jätettynä lupahakujärjestelmään tai palautettuna lupa

 

Alla on lueteltu lupa-alueet, joille kausilupia myönnetään. Lupa

on esitetty, minkälaisia kausilupia kullekin lupa-alueelle voi hakea. 

  

Hakemuksen voi jättää internetissä lupahakujärjestelmään osoitteessa http
hakemusmenettelystä löytyy osoitteesta www.eraluvat.fi

kirjallisesti alla ilmoitettuihin palautusosoitteisiin. Kirjallisen hakemuslomakkeen voi tulo

tilata  palvelunumerosta 020 69 2424. Lisätietoja lupa

 

Kausilupia koskevat päätökset tehdään ja luvat postitetaan asiakkaille 1.6.201
päätöksenä. Kirjallisena saapuneet hakemukset tallennetaan lupahakujärjestelmään. Asiakkaat voivat hakea omat hakemuksensa 

tässä tapauksessa lupahakujärjestelmästä. Käyttäjätunnukseksi valitaan metsästäjä

rekisteröidytään ja kirjaudutaan lupahakujärjestelmään (osoite yllä) siinä olevien ohjeiden mukaisesti. 

vaihtoehtoisesti myös Oma riista –tunnuksillaan.

 

Pienriistan kausilupia on saatavana rajoitetusti. Jos jollakin alueella on hakij

metsästyslain 46 §:n mukaisesti sellaiset hakijat, joilla ei muutoin olisi kohtuullista metsästysmahdollisuutta. Tahallisesti
tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko (Riko

poliisitutkintaan. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

 

Myönteisen kausilupapäätöksen saaneiden tulee maksaa lupansa eräpäivään mennessä. Maksamaton lupa on perin

ulosottokelpoinen ilman tuomiota ja päätöstä. Kirjoitettu lupa on sitova. Sitä ei voi peruuttaa muuta kuin ylivoimaisen estee
sattuessa. Luvan ostajalla on oikeus ylivoimaisen esteen sattuessa peruuttaa lupa ennen luvan voimassaoloajan alkamista (1

ja saada takaisin maksettu hinta vähennettynä asian käsittelystä aiheutuneilla ja tehtyä työmäärää vastaavalla osuudella (MMM

asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 
ohjeet annetaan luvan mukana. 

 

Useille metsästysalueille on mahdollisuus saada loppukauden lupa (1.11.201

15.6.2015 alkaen myyntinumerosta 020 69 2424
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OHJEITA PIENRIISTAN KAUSILUPIEN HAKEMUSTA VARTEN   

klo 16:00. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi. Hakemuslomake tulee 
olla jätettynä lupahakujärjestelmään tai palautettuna lupa-aluetta vastaavaan toimipaikkaan hakuaikana.

e kausilupia myönnetään. Lupa-alueet on ryhmitelty hakemusosoitteittain sekä luettelon yläotsikossa 

alueelle voi hakea.  

Hakemuksen voi jättää internetissä lupahakujärjestelmään osoitteessa https://lupahaku.eraluvat.fi. Lisätietoja sähköisestä 
eraluvat.fi, josta löytyy linkki hakemuslomakkeelle. Hakemuksen voi jättää myös 

kirjallisesti alla ilmoitettuihin palautusosoitteisiin. Kirjallisen hakemuslomakkeen voi tulostaa yllä mainitusta www

. Lisätietoja lupa-alueista www.eraluvat.fi ja www.retkikartta.fi.  

Kausilupia koskevat päätökset tehdään ja luvat postitetaan asiakkaille 1.6.2015 mennessä. Jokainen hakemus kä
päätöksenä. Kirjallisena saapuneet hakemukset tallennetaan lupahakujärjestelmään. Asiakkaat voivat hakea omat hakemuksensa 

tässä tapauksessa lupahakujärjestelmästä. Käyttäjätunnukseksi valitaan metsästäjänumero ( 8 numeroa) ja sen jälk

rekisteröidytään ja kirjaudutaan lupahakujärjestelmään (osoite yllä) siinä olevien ohjeiden mukaisesti. Rekisteröityä voi 

tunnuksillaan. 

Pienriistan kausilupia on saatavana rajoitetusti. Jos jollakin alueella on hakijoita enemmän kuin lupia voidaan myöntää, ovat etusijalla 

metsästyslain 46 §:n mukaisesti sellaiset hakijat, joilla ei muutoin olisi kohtuullista metsästysmahdollisuutta. Tahallisesti
tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko (Rikoslain 16. luku 8§). Tarvittaessa Metsähallitus saattaa asian 

poliisitutkintaan. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. 

Myönteisen kausilupapäätöksen saaneiden tulee maksaa lupansa eräpäivään mennessä. Maksamaton lupa on perin

ulosottokelpoinen ilman tuomiota ja päätöstä. Kirjoitettu lupa on sitova. Sitä ei voi peruuttaa muuta kuin ylivoimaisen estee
sattuessa. Luvan ostajalla on oikeus ylivoimaisen esteen sattuessa peruuttaa lupa ennen luvan voimassaoloajan alkamista (1

ja saada takaisin maksettu hinta vähennettynä asian käsittelystä aiheutuneilla ja tehtyä työmäärää vastaavalla osuudella (MMM

asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 27.11.2013/853, 8 §), joka on 13,50

Useille metsästysalueille on mahdollisuus saada loppukauden lupa (1.11.2015-30.4.2016) hintaan 55 euroa. Tämän luvan voi ostaa 

69 2424, jos kiintiöitä riittää.  

klo 16:00. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi. Hakemuslomake tulee 
aluetta vastaavaan toimipaikkaan hakuaikana. 

alueet on ryhmitelty hakemusosoitteittain sekä luettelon yläotsikossa 

. Lisätietoja sähköisestä 
, josta löytyy linkki hakemuslomakkeelle. Hakemuksen voi jättää myös 

staa yllä mainitusta www- osoitteesta tai 

mennessä. Jokainen hakemus käsitellään erillisenä 
päätöksenä. Kirjallisena saapuneet hakemukset tallennetaan lupahakujärjestelmään. Asiakkaat voivat hakea omat hakemuksensa 

ja sen jälkeen 

Rekisteröityä voi 

oita enemmän kuin lupia voidaan myöntää, ovat etusijalla 

metsästyslain 46 §:n mukaisesti sellaiset hakijat, joilla ei muutoin olisi kohtuullista metsästysmahdollisuutta. Tahallisesti virheellisten 
slain 16. luku 8§). Tarvittaessa Metsähallitus saattaa asian 

Myönteisen kausilupapäätöksen saaneiden tulee maksaa lupansa eräpäivään mennessä. Maksamaton lupa on perintä- ja 

ulosottokelpoinen ilman tuomiota ja päätöstä. Kirjoitettu lupa on sitova. Sitä ei voi peruuttaa muuta kuin ylivoimaisen esteen 
sattuessa. Luvan ostajalla on oikeus ylivoimaisen esteen sattuessa peruuttaa lupa ennen luvan voimassaoloajan alkamista (1.8.2015) 

ja saada takaisin maksettu hinta vähennettynä asian käsittelystä aiheutuneilla ja tehtyä työmäärää vastaavalla osuudella (MMM:n 

, 8 §), joka on 13,50 €. Tarkemmat 

) hintaan 55 euroa. Tämän luvan voi ostaa 



KAUSILUVAN HAKEMUSLOMAKE

HAETTAVAT LUPA-ALUEET, LUPATYYPIT JA KIRJALLISTEN HAKEMUSTEN 
POSTITUSOSOITTEET: 

Länsi-Suomen seuraavien lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella

Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna, puh. 0205 64 5344

(sisältäen kanalinnut, 65 €) myönnetään seuraaville lupa

 

6642 Virrat   

6643 Parkano   

6666 Kuhmoinen  

 

Länsi-Suomen seuraavien lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella

Kalevankatu 8, PL 36, 40101 JYVÄSKYLÄ, puh. 0205 64 5056

kausilupia (sisältäen kanalinnut, 65 €) myönnetään seuraaville lupa

 

6613 Kivijärvi  6616 Mäkelä 

6615 Vahanka  6620 Ähtäri 

6617 Kukko-Multia 6663 Toivakka 

6630 Kinnula  6635 Äänekoski

6631 Luotonen  6661 Muuratjärvi

6632 Valkeismäki-Purala  

 

Itä-Suomen lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: 

PL 1058, 70101 Kuopio, puh. 0205 64 5576. Kausilupia (sisältäen kanalinnut, 130 
kanalinnut, 65 €) myönnetään seuraaville lupa-alueille:

 

7603 Rahustenaho-Levämäki 7630 Kiikkukangas

7604 Jyrkkä-Kontio 7635 Kukkaro-

7614 Siera-Yöttäjä 7638 Elimo-Kitsi

7621 Hirvivaara-Rostua 7642 Kuora-Kontiovaara

7624 Peurajärvi-Mujejärvi 7652 Ilomantsi

6633 Heiniperä 

   

Kainuun lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: 

puh. 0205 64 6355. Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 
kuin kanalinnuille, 40 €) myönnetään seuraaville alueille:

 

5602 Hossa  5613 Sotkamo 

5604 Itä-Suomussalmi 5614 Kajaani 

5605 Länsi-Suomussalmi 5615 Vuolijoki 

5608 Puolanka  5617 Länsi-Kuhmo

5611 Hyrynsalmi-Ristijärvi 5618 Itä-Kuhmo

  5619 Etelä-Kuhmo

 
Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: 

PL 81, 90101 OULU, puh. 0205 64 6001. Kausilupia (sisältäen kanalinnut, 130 
kanalinnut, 65 €) myönnetään seuraaville lupa-alueille:

 

5626 Yli-Ii  5634 Sievi 

5628 Utajärvi  5635 Haapajärvi

5630 Pyhäntä  5636 Lestijärvi

5631 Riikinhovi  5638 Korpihovi

5632 Isokangas 

KAUSILUVAN HAKEMUSLOMAKE 

ALUEET, LUPATYYPIT JA KIRJALLISTEN HAKEMUSTEN 

alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: Metsähallitus/Juha Tuomola, 

0205 64 5344. Kausilupia (sisältäen kanalinnut, 130 €) ja jousimetsästyksen kausilupia 
€) myönnetään seuraaville lupa-alueille: 

6645 Kuru 

6651 Orivesi 

 

alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: Metsähallitus/Olli Urpanen,  

0205 64 5056. Kausilupia (sisältäen kanalinnut, 130 €) ja jousimetsästyksen 
etään seuraaville lupa-alueille: 

  

   

   

6635 Äänekoski 

6661 Muuratjärvi 

aan osoitteella: Metsähallitus/Kalervo Timonen,  

Kausilupia (sisältäen kanalinnut, 130 €) ja jousimetsästyksen kausilupia (sisältäen 
alueille: 

7630 Kiikkukangas 

-Lakla 

Kitsi-Piilo 

Kontiovaara-Uimaharju 

7652 Ilomantsi 

    

den hakemukset postitetaan osoitteella: Metsähallitus/Heikki Väyrynen, Viestitie 2, 87700 Kajaani

Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 €) ja jousimetsästyksen kausilupia (muulle pienriistalle 
) myönnetään seuraaville alueille: 

  

 

Kuhmo 

Kuhmo 

Kuhmo 

alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: Metsähallitus/Mikko Rautiainen
Kausilupia (sisältäen kanalinnut, 130 €) ja jousimetsästyksen kausilupia (sisältäen 

alueille: 

  5640 Muhos  6612 Perho

5635 Haapajärvi-Reisjärvi 6614 Linkkilä  6619 Arpainen

Lestijärvi  

5638 Korpihovi   

ALUEET, LUPATYYPIT JA KIRJALLISTEN HAKEMUSTEN 

Metsähallitus/Juha Tuomola,  

€) ja jousimetsästyksen kausilupia 

 

€) ja jousimetsästyksen 

€) ja jousimetsästyksen kausilupia (sisältäen 

Viestitie 2, 87700 Kajaani,  

€) ja jousimetsästyksen kausilupia (muulle pienriistalle 

Mikko Rautiainen,  
€) ja jousimetsästyksen kausilupia (sisältäen 

6612 Perho 

6619 Arpainen 
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Pohjois-Pohjanmaan metsästyslain 8§ mukaisen alueen
Rautiainen, PL 81, 90101 OULU, puh. 0205 64 6001

  

Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 
€) myönnetään seuraaville alueille: 

 

5616 Vaala  5625 Etelä-Pudasjärvi

5620 Länsi-Kuusamo 5629 Kantojärvi

5621 Pohjois-Taivalkoski 5633 Rahja 

5622 Etelä-Taivalkoski 5637 Itä-Kuusamo

5623 Kouva  5639 Länsi-Pudasjärvi

5624 Syöte   

 

Länsi-Lapin lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: 

PL 8016, 96101 Rovaniemi puh. 0205 64 7063. Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 
kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 40 

 

2602 Muonio  2606 Pello 

2604 Kolari  2611 Pokka-Pulju

 

Itä-Lapin lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: 

PL 8016, 96101 Rovaniemi puh. 0205 64 7691. Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 
kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 40 
alueelle 2652 (sisältäen kanalinnut, 67 €): 

 

2614 Meltaus   

2615 Rovaniemi   

2616 Herankaira   

2620 Posio 

2652 Lapin kaupunkilaisalue 

3602 Kemijärvi 

3606

3607

3608

3609

3610

3611

 

Tervolan, Simon, Keminmaan, Ranuan ja Ylitornion

PL 8016, 96101 Rovaniemi puh. 0205 64 7629. Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 
kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 40 

 

2617 Tervola  2619 Ranua 

2618 Keminmaa-Simo 2609 Ylitornio 

 

 

Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntien lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: 

99810 Ivalo puh. 0205 64 7709. Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 
pienriistalle kuin kanalinnuille, 40 €) myönnetään seuraaville alueille:

 

1601 Karigasniemi 1607 Kaamanen

1602 Paistunturi  1608 Muotkatunturi

1603 Kaldoaivi  1609 Angeli 

1604 Nuorgam  1610 Hammastunturi

1605 Näätämö  1611 Kuttura 

1606 Vätsäri  1612 Tsarmitunturi
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8§ mukaisen alueen lupa-alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: Metsähallitus/
6001.  

Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 €) ja jousimetsästyksen kausilupia (muulle pienriistalle k

Pudasjärvi 

5629 Kantojärvi 

Kuusamo 

Pudasjärvi    

alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: Metsähallitus/Aki Kiiskinen,  

Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 €),  jousimetsästyksen 
alinnuille, 40 €) myönnetään seuraaville alueille: 

  2612 Levi 

Pulju 2613 Maunu 

alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: Metsähallitus/Pasi Kamula,  

Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 €),  jousimetsästyksen 
kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 40 €) myönnetään alla oleville alueille sekä Kemin tai Tornion kaupunkil

3606 Vasaselkä 

3607 Sorvorta 

3608 Tulppio  

3609 Vintilä 

3610 Kemi-Kuro 

3611 Naruska-Tuntsa 

3612 Vilma-Savina

3613 Itäinen Pelkosenniemi

3614 Läntinen Pelkosenniemi

3615 Lokka-Porttipahta

3616 Koitelainen

3617 Pomo- Rajala

Tervolan, Simon, Keminmaan, Ranuan ja Ylitornion alueiden hakemukset: Metsähallitus/Nilla Aikio,  

Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 €),  jousimetsästykse
kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 40 €) myönnetään seuraaville alueille: 

 

alueiden hakemukset postitetaan osoitteella: Metsähallitus/Jarmo Katajamaa, PL 36, 
Kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 80 €) ja jousimetsästyksen kausilupia (muulle 

€) myönnetään seuraaville alueille: 

Kaamanen  1613 Käsivarsi 

Muotkatunturi 1614 Hetta-Karesuvanto 

  1615 Näkkälä 

Hammastunturi 1616 Nunnanen 

 

Tsarmitunturi  

Metsähallitus/Mikko 

€) ja jousimetsästyksen kausilupia (muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, 40 

€),  jousimetsästyksen 

€),  jousimetsästyksen 
€) myönnetään alla oleville alueille sekä Kemin tai Tornion kaupunkilaislupia 

Savina 

Itäinen Pelkosenniemi 

Läntinen Pelkosenniemi 

Porttipahta 

Koitelainen 

Rajala 

€),  jousimetsästyksen 

Jarmo Katajamaa, PL 36, 
€) ja jousimetsästyksen kausilupia (muulle 


