
 

    ETELÄ-SAVON KARHUNMETSÄSTÄJÄT  
   KARHUNMETSÄSTYKSEN 2021 YHTEISLUPASOPIMUS JA SÄÄNNÖT 
  Joroinen - Juva - Rantasalmi - Mikkeli - Anttola 

   

 
1 § YHTEISLUVAN OSAKKAAT JA LUPAAN OSALLISTUJAT 
 
 Tämän karhunmetsästyksen yhteisluvan muodostavat siihen erikseen ilmoittautuneet 

metsästysseurat ja seurueet, jotka on lueteltu erillisessä riistanhoitoyhdistysten alueet 
kattavissa liitteissä, alue on rajattu kartalle, (liite). Samalla yhteislupaan ilmoittautuneet 
seurat/seurueet valtuuttavat muodostamaan yhteislupa-alueen ja hakemaan yhteisluvalla 
yhteiset kaatoluvat sekä hakemaan yhteislupa - alueelle koirakokeen tai koiran kouluttamiseksi 
(metsästyslain 52§:n 1 momentin mukisen luvan). 

  
 Myönnettyjen pyyntilupien käyttämisestä olemme sopineet seuraavaa: Yhteisluvalla on oikeus 

metsästää valtakirjoissa mainituilla metsästysseuroilla, metsästysseurueilla ja heidän 
täysivaltaisilla jäsenillään joilla on metsästykseen tarvittavat asiakirjat kunnossa huom. 4§. 

 Yhteislupa-alueen ulkopuolelta metsästyksessä tarvittavat koirat/koiranohjaajat voivat 
osallistua metsästykseen ylijohtajan /aluejohtajiston luvalla, metsästysasiakirjojen ollessa 
kunnossa. 

 Metsästysasiakirjojen kuittaus suoritetaan siihen seuraan tai seurueeseen jossa kyseinen 
metsästäminen tapahtuu.   

 Kaikki maksullinen vierasmetsästys on kielletty. 
 

2 § PYYNTILUVAT JA MUUT ASIAKIRJAT 
 
 Pyyntiluvat haetaan yhteisluvan ylijohtajan nimissä. Yhteislupaan ilmoittautuneet 

metsästysseurat/seurueet toimittavat luvanhakijalle  tarvittavat tiedot käytettävistä 
metsästysalueista (mm. kartta, pinta-ala) ja pyyntiluvan hakemisen perusteista. Luvansaaja 
toimittaa lupaosakkaille aluejohtajien välityksellä kopiot pyyntiluvista ja antaa samalla 
menettelyohjeet metsästyksen suhteen. 

 

3 § METSÄSTÄMINEN 
 
 Jokainen metsästää sillä alueella jossa hänellä on karhunmetsästysoikeus. 
 Riistakeskuksen yhteisluvalle myöntämän pyyntiluvan (12 kpl) karhun metsästys aloitetaan 

yhteislupa-alueella 20.8.2021. 
 

 Kaikenkokoisten laillisten karhujen metsästys on sallittu. 
 

 Karhun metsästys toteutetaan johtajiston antamien ohjeiden mukaisesti.   
 
 Mahdollisissa metsästysoikeuden haltijoiden erikseen sopimissa yhteisjahdeissa 

metsästyksen johtajana toimii kunkin alueen metsästyksen aluejohtaja ylijohtajan antamien 
ohjeiden ja käskyjen mukaisesti. Samalla metsästysalueella/saman karhun jäljessä olevien 
metsästäjien on suotavaa pitää yhteyttä toisiinsa (epäselvyyksien ennaltaehkäisemiseksi). 

 
 Metsästysseurat, -seurueet sekä mahdolliset lohkoalueet omilla alueillaan päättävät itse 

metsästyksen käytännön toteutuksesta, johtajiston antamien ohjeiden mukaan. 
 
 Yhteislupa osakaskunta jossa karhu kaatuu jahdin alkuvaiheessa antaa kaadon jälkeen 

etusijan muille osakaskunnille jäljellä olevin lupien osalta. Johtajisto voi muuttaa ko. päätöstä 
myöhemmin tehtävällä erillisellä päätöksellä, jos lupatilanne sitä edellyttää. 

 
 

4 § ·YKSITTÄISEN METSÄSTÄJÄN VASTUU 



*  Jokainen metsästäjä vastaa oman metsästyksensä luvallisuudesta. 
 (metsästysoikeus, tai – lupa, yhtiöiden ja valtion maat, ampumakoe, ase, patruunat, 

metsästyskortti, suoritettuna ja kortti voimassa, koiran rabies-rokotus). 
*  Metsästäjä vastaa itse ampumastaan laukauksesta ja seuraamuksista 
 (turvallisuus, MA 13, 24 ja 25 §:n rajoitukset mm. emä ja pennut, pellolta ampuminen) 

RTTL:n toimesta merkittyjen karhujen (korvamerkit, lähetinpanta) ampumista tulee kaikin 
keinoin välttää. 

* Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen aloittamista 
yhteisluvalla tapahtuvan karhunmetsästyksen säännöistä. 

*  Jokainen metsästäjä on velvollinen varmistamaan ennen kaatoa, että yhteisluvassa on vielä 
kaatamattomia karhuja ja että lupa on käytettävissä. 

* Jokainen metsästäjä vastaa mahdollisen haavoittuneen karhun vaatimista toimenpiteistä 
(ilmoituksesta viranomaisille sekä etsinnästä). 

 Paikalle on hälytettävä parhaat koirat sekä kokeneet miehet! 
*  Jokainen metsästäjä vastaa siitä, että metsästää yhteislupasääntöjen mukaisesti. 
*  Jokainen metsästäjä on velvollinen suorittamaan kaadon jälkeen tarvittavat mittaukset, 

näytteiden lähettämisen yms. toimenpiteet ylijohtajalta tai aluejohtajalta saamiensa 
ohjeiden mukaisesti. 

* Turvallisuussyistä on käytettävä käytettäväksi värikkäitä vaatekappaleita (päähine, liivit) 
hirven-metsästyksen tapaan. 

 

5§ JOHTAMINEN 
 
  Luvanhakija on yhteisluvan ylijohtaja. Jokaiseen yhteisluvassa olevaan 

riistanhoitoyhdistykseen valitaan aluejohtaja. Ylijohtaja ja aluejohtajat muodostavat johtajiston. 
Johtajisto sopii metsästyksen käytännön järjestelyistä ja neuvottelee sekä päättää kaikista 
sääntöihin liittyvistä esille tulevista asioista. 

   Yhteisluvan   Ylijohtaja Jesse Tilaeus p. 0407728770 
  1. varajohtaja Tuomas Tarkiainen 

2. varajohtaja Jani Kuvaja 
   3. varajohtaja Hannu Rahikainen 

 
  Alue Juvan rhy Tuomas Tarkianen  045-1509795 
  Alue Joroisten rhy Jani Kuvaja  044-3656777 
  Alue Rantasalmen rhy Osmo Lyytikäinen           0440-778261

 Alue Mikkelin seudun  rhy Hannu Rahikainen   040-1325684 
 
  Lisäksi jokaisella metsästysseuralla/seurueella on yhdyshenkilö, jonka seurue itse 

valitsee. 
 

6§ YHTEISLUPAAN ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 
 
 Jokainen karhunmetsästykseen osallistuva metsästäjä ilmoittautuu metsästykseen 

allekirjoittamalla liitteen mukaisen lomakkeen. Metsästysseurojen alueella metsästävät 
ilmoittautuvat seuransa yhdysmiehelle. Ilmoittautuminen ja ilmoittautumislomake säilytetään 
siinä metsästysseurassa tai seurueessa, missä kukin metsästäjä metsästykseen osallistuu. 

  Aluejohtajat sekä seurojen yhdysmiehet luettavat / tiedottavat yhteislupasäännöistä kaikille 
ilmoittautuville ja ottavat kuittauksen kyseisestä toimenpiteestä. Täten varmistetaan, että 
säännöt on luettu, ymmärretty ja hyväksytty. Yksityistilaisuudessa otettujen valokuvien 
julkaiseminen ja levittäminen ei ole sallittua, ilman lupaa. 

 Kuittauksen kautta ilmoittaudutaan virallisesti karhunmetsästäjäksi. 
  
 Vain ylijohtaja ja aluejohtajat tiedottavat tiedotusvälineille yhteisluvalla tapahtuvasta 
  karhunmetsästyksestä (etenkin mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa). 
 

7 § YHTEYDENPITO 
  Yhteydenpito tapahtuu vain yhdyshenkilöiden kautta ja johtajien kesken. 
  Ylijohtajalle ilmoitetaan  kaadetuista karhuista ja mahdollisista ongelmatilanteista. 
 



 Seurat/seurueet ilmoittavat seuran yhdyshenkilöt yhteystietoineen aluejohtajille. Alueittain 
laaditaan ongelmatilanteita varten tarpeelliset luettelot karhun metsästykseen käytettävistä 
koirista. 

 

8§ RAVINTOHOUKUTIN / HAASKA 
 
 Yhteislupa-alueen karhunmetsästyksessä karhunmetsästysaikana 20.08 – 31.10.2021 

ravintohoukuttimen (haaskan joka on lainvastainen) käyttö metsästykseen on 
ehdottomasti  

 kielletty. 
 Jokainen lupaosakaskunnan metsästysseura/seurue vastaa oman alueensa  
 osalta että ravintohoukuttimiin/haaskoihin liittyvät asiat ovat 

lainedellyttämässä   
 kunnossa. 
  
9§ PANTAKARHUT 
  
 Metsästystilanteessa pyritään välttämään pantakarhun ampumista. 
 

10§ SAALISILMOITUS 
 
 Kaatoilmoitus on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua ylijohtajalle ja aluejohtajalle. Kaadot 

ovat luvallisia ilmoittamisjärjestyksessä.  
 

11§ SAALIINJAKO 
 
 Metsästysseurat ja seurueet alueillaan päättävät itse saaliinjaosta.  Pääperiaate on, että 

saaliinjako sovitaan ennen metsästyksen aloittamista epäselvyyksien ennaltaehkäisemiseksi.  
Karhun kaataja on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä. 

 Ampuja menettää oikeutensa karhunkaatoon, mikäli karhua ei saada kaadettua kolmen 
(3) tunnin kuluessa ampumisesta (laukaus ei ole ollut tappava). Tällöin karhun kaataja 
on lopetuslaukauksen ampunut henkilö. Kaikki useamman ampujan laukauksesta 
tapahtuneet kaadot tutkitaan kuitenkin erikseen ja lopullisen kaatajan päättää johtajisto. 

 
Johtajiston päätös on lopullinen, johon metsästäjät sitoutuvat näiden sääntöjen 

allekirjoituksella. 
 
Perinteenä on, että kallo ja nahka (ja mahdollinen siitinluu) kuuluvat ampujalle.  

  
 Etelä-Savon yhteisluvassa (Joroinen, Juva, Rantasalmi, Mikkeli) karhu kuuluu sille, jonka 

alueelta karhutyöskentely on alkanut. Tällä tarkoitetaan koirametsästyksessä todettua löytöä, 
eli missä koira on tavannut karhun ja työskentely on alkanut. 

 Kiistakysymykset edellä mainituissa asioissa ratkaisee johtajisto. 

  
12 § KUSTANNUSTEN JAKO 
 
 Yhteisluvan johtamisesta aiheutuneet kulut jaetaan tasan luvanhakijoiden kesken. Alueet itse 

sopivat kuluistaan ja niiden perimisestä. Jokainen seura/seurue voi omien kulujensa 
kattamiseksi periä osallistujilta sovitun osallistumismaksun.  

 
 Juvalla 20.05.2021 
 
  ___________________  __________________ 
  Tuomas Tarkiainen  Jesse Tilaeus 
  Juva   Rantasalmi 
  _____________________  ___________________    
                 Jani Kuvaja     Hannu Rahikainen 
  Joroinen   Mikkeli 


