ILMOITTAUTUMINEN SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VUONNA 2021 MYöNTÄMÄN
METSÄSTYSLAIN 41 A 9:N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN NoJALLA TAPAHTUVAAN ILVEKSEN
METSÄSTYKSEEN KUH MOSSA

llmoittaudun Suomen Riistakeskuksen Timo Klemetille myöntämän poikkeusluvan (päätös nro
2021-1-000-23050-01 nojalla tapahtuvaan ilveksen metsästykseen Kuhmossa ja sitoudun
noudattamaan seuraavia sääntöjä:

1.

2.
3.
4.

Seurue metsästyksessä tulee sopia ja ilmoittaa ennen jahtia metsästyksen johtaja, varajohtaja ja
seurueen muut iäsenet sähköpostilla (timo.klemettiS2@email.com) taitekstiviestillä (045 6932539).

(Metsästysasetuksen 23 9:n 4 momentin mukaan seuruemetsästyksessä on joko metsästyksen
iohtajan tai varajohtajan oltava läsnä. Seuruemetsästyksellä tarkoitetaan metsästystapahtumaa,
jossa on läsnä useampi kuin yksi metsästäjä.)
Metsästys alkaa L.I2.2021 klo. 00.00
llveksen metsästykseen saa osallistua henkilö, jolla on pyyntilupa-alueella oikeus metsästää ilvestä ja
toimitta nut tämä n ilmoituksen allekirjoitettuna pyyntiluvan saajalle.
llvestä 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 llvestä.
M

etsästäjä vastaa myös oma n metsästykse nsä

la

i

I

lisu udesta.

5.

Metsästäjän on varmistuttava ennen ilveksen ampumista, että pyyntilupia on vielä käyttämättä.
Ampuja on vastuussa, jos hän metsästää ilvestä pyyntilupien käyttämisen jälkeen.

6.

Pyyntiluvan saajalla on ilveksen metsästyksen palvelunumero 045 6932694josta selviää, onko
pyyntilupia käyttämättä. Viimeisen llveksen 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 ilveksen, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi poliisille (Metsästysasetus
666/93 405)ja metsästyksenjohtajalle. Ampuja vastaa ilveksen etsinnästä ja on velvollinen hälyttämään
paikalle parhaat mahdolliset koirat sekä kokeneet metsästäjät.

8.

llmoitus ilveksen kaatamisesta on tehtävä välittömästi metsästyksen johtajalle 045 6932539.
llmoituksessa on mainittava tarkka paikka, kellonaika, ampujan metsästäjä numero, ilveksen 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 naaras ilveksestä on otettava LUKE:n tarvitsemat näytteet ja toimitettava ne LUKE:lle.
11. Naaras, jota alle vuoden ikäiset pennut seuraa, on rauhoitettu. Alle vuoden ikäisen pennun ampuminen
on myös kielletty.
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Allekirjoitus ja nimenselvennys

lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Palautusosoite: ELTON OY Koulukatu 12 88900 Kuhmo tai sähköpostitimo.klemettiS2@gmail.com

