
JUVAN KARHUNMETSÄSTYKSEN SÄÄNNÖT 2021 
 

Säännöt koskevat Juvan yhteislupa-alueen karhunmetsästyksessä vuonna 2021 mukana olevia 

karhunmetsästäjiä, karhun metsästyksenjohtajia sekä metsästysseuroja ja näiden metsästysalueita. 

Säännöissä viitataan aina Juvan yhteislupa-alueen karhunmetsästykseen.  

 

1. Päätetään karhunmetsästyksen Juvan yhteislupa-alueen perustamisesta huhtikuun hirvipalaverin 

yhteydessä. (Valtakirjojen allekirjoitus ko. tilaisuudessa)  

2. Valitaan karhunmetsästyksen aluejohtaja ja hänelle varajohtajat.  

3. Seurat ilmoittavat metsästyksenjohtajan yhteystiedot sekä karhunmetsästysalueensa omariista 

tunnuksen 15.05.2021 mennessä Tuomas Tarkiaiselle (045 150 9795) sähköpostilla 

(info@etelasavonantenni.fi). 

4. Yhteisluvassa mukana olevien seurojen on kokouksessa tehtävä päätös antaa metsästyslupa 

alueelleen karhunmetsästykseen osallistuville yhteislupa-alueen metsästäjille ja merkata ko. päätös 

kokouksen pöytäkirjaan. 

5. Maksut  

- Jokainen yhteisluvassa oleva seura osallistuu pakollisiin kuluihin (lupa-, vuokra- ym maksut). 

Tänä vuonna ei ole osallistumismaksua.  

 

6. Mahdolliset lisäkulut jahdin aikana (esim. jälkikoira tai muu vastaava) maksaa jahdissa ollut 

porukka yhdessä. 

 

7. Saalis  

- Karhun nahka, kallo ja mahdollinen siitinluu kuuluu aina ampujalle  

- Saalis kuuluu seuralle mistä ko. eläin on ammuttu tai jos jahti on siirtynyt naapuriseuran alueelle, 

niin heille yhteisesti. (aloituspaikka ja lopetuspaikka)  

- Yli menevän karhunlihan voi myydä hankkimalla myyntiin tarvittavat luvat.  

- Ampuja tai ampujan seura huolehtii karhun kaikista näytteiden otosta ja niiden kuljetuksesta 

laboratorioon.  

 

8. Jahti alkaa 20.08.2021. Toteutetaan yhteisjahtina karhujahtiin ilmoittautuneiden kesken. 

Naaraskarhua millä on mukanaan eraukset, ei metsästetä. 
 

9. Peijaiset  

- Koko pitäjän peijaisia ei pidetä. 

 

10. Viestintä ja kokoontumiskutsut whatsapp -sovelluksella. Jahdissa käytetään ensisijaisesti 

Tracker ohjelmistoa (JuvanKarhu2021). Jos jahtiin lähtevällä ei ole edellä mainittuja sovelluksia, on 

hänen järjestettävä itselleen ko. tieto esim. kaverin kautta. 

11. Jahdista vastaa sen metsästysseuran metsästyksenjohtaja minkä seuran alueella metsästys 

tapahtuu, ellei toisin ole sovittu. Metsästyksenjohtaja vastaa siitä, että ilmoitetulla alueella 

karhunmetsästys on luvallista. Sekä siitä että mahdollinen metsästystilanne alkaa metsästyslain 

sallimasta tilanteesta/ paikasta.  
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- Mukana olevien seurojen karhunmetsästyksen johtajat ilmoittavat aluejohtajalle 

sähköpostilla oman seuransa metsästäjien lukumäärän 18.08.2021 mennessä. Sekä pitävät 

oman seuransa karhunmetsästykseen osallistuvista metsästäjistä luetteloa yhteystietoineen, mukaan 

lukien käytettävissä olevat koirat.  

12. Toisen seuran alueella karhun etsiminen tai metsästäminen vaatii luvan kyseisen seuran 

karhunmetsästyksen johtajalta. 

13. Kokoontumiskutsu:  

Kutsussa mainitaan metsästyksen johtaja, tämän puhelinnumero, kokoontumispaikka ja kellonaika. 

Kokoontumisaika kutsusta 1tunti. Kutsun whatsapp ryhmään lähettää aluejohtaja. 

- Kokoontumispaikalla ilmoitetaan kyseisen jahdin Tracker ryhmän salasana. Salasana on vain 

jahdissa mukana olevien käyttöön (ml. Aluejohtaja+ varajohtajat). Jälki-ilmoittautuneet saavat 

salasanan metsästyksenjohtajalta. Salasana vaihdetaan joka jahdissa ja sen vaihtaa aluejohtaja. Tällä 

turvataan jahtiin osallistuvien yksityisyys. 

14. Kun aluejohtaja on myöntänyt ampumaluvan seuran karhunmetsästyksen johtajalle. 

Seuran karhujohtajan vastuulla on metsästyksenjohtajan vastuiden lisäksi myös järjestää 

kokoontumiskutsussa ilmoitetulle kokoontumispaikalle riittävä miehitys ottamaan 

vastaan/ohjaamaan saapuvat metsästäjät passipaikoille/ jahtiin mukaan. Tracker ryhmän salasana on 

oltava helposti tulijoiden saatavilla/ näkyvällä paikalla (vaikka paperilla tuulilasissa). "Jälki-

ilmoittautuneet" (ne, jotka eivät ole kokoontumispaikalla määräaikaan mennessä) ovat suoraan 

yhteydessä sen hetkiseen metsästyksenjohtajaan (johtaja ilmoitetaan kokoontumiskutsussa). 

15. Tarvittaessa aluejohtaja voi puuttua jahdin kulkuun, siirtyä johtamaan metsästystä tai tilanteen 

niin vaatiessa, keskeyttää jahdin. Ellei seuran metsästyksenjohtaja tai yksittäinen metsästäjä 

menettele annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti, voidaan ko. henkilö poistaa metsästyksestä 

2 viikon määräajaksi johtajiston yhtenevällä päätöksellä. Muutoinkin Johtajisto antaa ratkaisun 

mahdollisissa erimielisyyksissä, saaliin jaossa tai muussa ratkaisua vaativassa asiassa.  

16. Ampumalupa: 

Aluejohtajan myönnettyä ampumalupa seuran karhunmetsästyksen johtajalle: Tilanteen vaatiessa on 

lupa välittömästi käytettävissä seuran metsästyksenjohtajan päätöksellä jo tilanteessa olevilla 

metsästäjillä sekä kyseisen seuran karhunmetsästykseen osallistuvilla. Kokoontumispaikalle 

saapuneet metsästäjät voidaan tilanteen niin vaatiessa ohjata välittömästi passiin ja myöntää heille 

ampumalupa. Tilanteen siirtyessä toisen seuran alueelle tai metsästyksenjohtajan vaihtuessa, on 

lupa käytössä kunnes aluejohtaja sen peruu. 

17. Metsästystilanteessa olevan metsästäjän ja koiran paikannustieto on jaettava osallistujien kesken 

(Tracker ryhmässä: JuvanKarhu2021), jos henkilöllä on käytössä Tracker ohjelmisto. Jos käytössä 

on jokin muu paikannin ohjelmisto, paikkatieto koirasta on annettava jahdissa mukana olevien 

tietoon käytettävissä olevin keinoin, seurantatunnus, ristiin paikannus, vhf puhelin tms.  

 

 

 

 



18. Karhunmetsästykseen osallistuvan metsästäjän tulee noudattaa säädettyjä lakeja, säännöksiä ja 

yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä sekä toimia metsästyksenjohtajan ohjeiden mukaisesti. 

Hänellä tulee myös olla: 

- Yhteislupa-alueeseen liittyneen seuran jäsenyys 

- Metsästyskortti ja tarvittavat ampumakokeet suoritettuna 

- Lailliset aseet ja patruunat 

- Käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää 

vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja 

päähineen näkyvästä pinta-alasta. 

- Jokaisen metsästäjän on tiedettävä ampumatilanteessa muiden henkilöiden sekä tilanteessa olevien 

koirien sijainti vaaratilanteiden välttämiseksi. 

- Suositeltavaa on olla VHF radiopuhelin sekä TRACKER seuranta ohjelmisto. 

- Jokainen metsästäjä on itse vastuussa siitä että hänen passi -tai ampumapaikka sekä toiminta 

jahdissa on metsästyslain sallimaa ja metsästyksenjohtajan ohjeiden mukaista.                                

- Ajoneuvo tulee pysäköidä niin, ettei siitä ole haittaa muille tienkäyttäjille 

Metsästäjän on tehtävä ilmoitus metsästyksenjohtajalle: 

- Poistuessaan jahdista tai passipaikalta kesken jahdin. 

- Välittömästi ampumisen jälkeen 

- Vahingon sattuessa 

- Muun ilmoitusta vaativan asian tapahtuessa                                                         

- Jokainen ampuja on vastuussa ampumastaan laukauksesta. 

20. Whatsapp viestintäsovellus 

- Ylläpitäjinä ovat seurueiden metsästyksenjohtajat, jotka lisäävät sovelluksen ryhmään 

(JuvanKarhu2021) oman seuransa karhunmetsästäjät. 

Ryhmässä viestintä tulee olla asiallista ja karhunmetsästykseen liittyvää. Väärinkäytön/ 

käyttäytymisen johdosta voidaan ryhmän jäsen poistaa 2 viikon ajaksi ryhmästä johtajiston 

yhtenevällä päätöksellä. 

21. Media ja lehdistö 

- Tiedotteita jahdista tai mahdollisesta kaadosta medialle antaa aluejohtaja tai hänen valtuuttamansa 

henkilö. Lehdessä tai sosiaalisessa mediassa tms. julkaistavissa kuvissa/ jutuissa esiintyviltä 

henkilöiltä on oltava suostumus. 

- Sääntöjä tehdessä on erityisesti otettu huomioon karhujahdin vaativuus, luonne, vaadittava 

työmäärä sekä metsästäjien tasavertaisuus. Näillä säännöillä pyritään lisäämään aktiivisuutta karhun 

etsimiseen, tuomaan sille arvostusta sekä luomaan kaikille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua. 

 

Aluejohtaja: Tuomas Tarkiainen   Varajohtaja: Jani Tuovinen 

 

---------------------------------------   ------------------------------------ 

 

Varajohtaja: Teemu Lahtinen    Varajohtaja: Tapani Heinonen 

 

---------------------------------------    ------------------------------------- 
 

  



ETELÄ-SAVON KARHUNMETSÄSTÄJÄT 2021 OSALLISTUJAT 
 
Olen saanut tiedot karhunmetsästyksen säännöistä (yhteislupa + Juva) ja hyväksyn annetut ohjeet 
 
 NIMI ALLEKIRJOITUS 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 
 ________________________________ ___________________________________ 
 

  



ETELÄ-SAVON KARHUNMETSÄSTÄJÄT 2021 KOIRALUETTELO 
Karhun metsästykseen ja jäljestykseen soveltuvat koirat 
  
 KOIRAN OHJAAJA KOIRA (Nimi, rotu) 

 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 Puh.____________________________ Koiran aikaisemmat näytöt: (Kaadot, jäljitykset) 
 
 Osoite: __________________________  

 

 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 Puh.____________________________ Koiran aikaisemmat näytöt: (Kaadot, jäljitykset) 
 
 Osoite: __________________________ 

 

  
________________________________ ___________________________________ 
 
 Puh. ____________________________ Koiran aikaisemmat näytöt: (Kaadot, jäljitykset) 
 
 Osoite: __________________________ 

 

  
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 Puh. ____________________________ Koiran aikaisemmat näytöt: (Kaadot, jäljitykset) 
 
 Osoite: __________________________ 

 

  
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 Puh.  ___________________________ Koiran aikaisemmat näytöt: (Kaadot, jäljitykset) 
 

 Osoite: __________________________ 

 

 
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 Puh. ____________________________ Koiran aikaisemmat näytöt: (Kaadot, jäljitykset) 
 
 Osoite: __________________________ 

 

  
 ________________________________ ___________________________________ 
 
 Puh. ____________________________ Koiran aikaisemmat näytöt: (Kaadot, jäljitykset) 
 
 Osoite: __________________________ 

 


