
HUOM!! ÄLKÄÄ MAKSAKO ILMOTTAUTUMIS MAKSUA ENNEN KUIN VARMISTUU, 
ETTÄ KARHUN PYYNTI TOTEUTUU!! 

 

ILMOITTAUTUMINEN SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VUONNA 2022 MYÖNTÄMÄN 

METSÄSTYSLAIN 41 a §:N 3 MOMENTIN MUKAISEN POIKKEUSLUVAN NOJALLA 

TAPAHTUVAAN KARHUN METSÄSTYKSEEN KUHMOSSA 
Ilmoittaudun Suomen Riistakeskuksen Timo Klemetille myöntämän poikkeusluvan (päätös nro 

2022-1-000-26429-4) nojalla tapahtuvaan karhun metsästykseen Kuhmossa. Olen maksanut 

ilmoittautumismaksun 20 euroa pyyntiluvan saajan tilille nro FI97 5177 0020 0255 46 (ELTON 

OY) ja sitoudun noudattamaan seuraavia sääntöjä: 

1. Seurue metsästyksessä tulee sopia ja ilmoittaa ennen jahtia metsästyksen johtaja, varajohtaja ja seurueen 

muut jäsenet sähköpostilla (timo.klemetti82@gmail.com) tai tekstiviestillä (045 6932639). (Metsästysasetuksen 

23 §:n 4 momentin mukaan seuruemetsästyksessä on joko metsästyksen johtajan tai varajohtajan oltava läsnä. 

Seuruemetsästyksellä tarkoitetaan metsästystapahtumaa, jossa on läsnä useampi kuin yksi metsästäjä.)  

2. Metsästys alkaa 20.8.2022 klo. 00.00. 

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

maksanut ilmoittautumismaksun ja toimittanut tämän ilmoituksen allekirjoitettuna pyyntiluvan saajalle. Kuitti 

ilmoittautumismaksusta tai sen jäljennös on pidettävä mukana metsästettäessä. 

4. Karhua saa metsästää vain alueella, johon pyyntilupa on myönnetty. 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 

säädökset). 

5. Metsästäjän on varmistuttava ennen karhun ampumista, että pyyntilupia on vielä käyttämättä. Ampuja on 

vastuussa, jos hän metsästää karhua pyyntilupien käyttämisen jälkeen 

6. Pyyntiluvan saajalla on karhupalvelunumero 045 6932694 josta selviää, onko pyyntilupia käyttämättä. Viimeisen 

karhun ammuntaan tarvitaan metsästyksen johtajan erillinen lupa, jonka saa numerosta 045 6932639. Lupa 

tilannetta voi seurata myös Facebookista Kuhmon suurpetojen metsästys ryhmästä. Epäselvissä tapauksissa 

metsästyksenjohtaja voi keskeyttää metsästyksen. 

7. Jos ampuja haavoittaa karhun, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi poliisille (Metsästysasetus 666/93 40§) ja 

metsästyksenjohtajalle. Ampuja vastaa karhun etsinnästä ja on velvollinen hälyttämään paikalle parhaat 

mahdolliset koirat sekä kokeneet metsästäjät. 

8. Ilmoitus karhun kaatamisesta on tehtävä välittömästi metsästyksen johtajalle 045 6932639. Ilmoituksessa on 

mainittava tarkka paikka, kellonaika, ampujan metsästäjä numero, karhun sukupuoli ja paino. (Ampuma paikasta 

kartta kuva viesti metsästyksen johtajalle). 

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

pyyntiluvan saaja päättää siitä, kuka saa saaliin. 

10. Saaliiksi saadusta karhusta on otettava LUKE:n tarvitsemat näytteet ja toimitettava ne LUKE:lle. Pyynnin 

yhteydessä tehdyistä karhun pentuehavainnoista on ilmoitettava Kuhmon rhy:n petoyhdysmiehille. 

 

_________________________  _____._____.2022 
Paikka 

      _________________________  ____________________________________ 

      Allekirjoitus ja nimenselvennys  Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

        ___________________________________ 

        Puhelin  

 

Palautusosoite: ELTON OY Kainuuntie 99 88900 Kuhmo tai sähköposti timo.klemetti82@gmail.com 

mailto:timo.klemetti82@gmail.com

