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1. Lupa-alueet ja Metsästysoikeus





Lupa-alue on pääsääntöisesti Perhon kunnan alue (ks. karttaliite).
Metsähallituksen aluelupa kattaa valtion alueet pois lukien Salamajärven kansallis- ja
luonnonpuiston sekä Patanajärven vanhojen metsien suojelualueen.
Metsästysoikeus on niillä metsästäjillä, jotka kuuluvat Perhon alueella toimiviin metsästysseuroihin
/ -seurueisiin.
Metsästyksen osallistujat päätetään järjestäytymiskokouksessa (ks. kohta 5).

2. Metsästyksen suorittaminen







Luvanhakijan nimeämä henkilö johtaa metsästystä.
Metsästys toteutetaan yhteismetsästyksenä Riistakeskuksen myöntämän luvan ehtojen mukaisesti.
Metsästysaseena käytetään haulikkoa, ellei muuta sovita.
Johtajien velvollisuutena on tiedottaa järjestelyistä ja tapahtumista kaikille metsästäjille.
Koiranohjaajan velvollisuutena on huolehtia, että metsästyksenjohtajalla on koko ajan tiedossa
koiran sijainti.
Lausunnot medialle antaa metsästyksenjohtaja.

3. Yksittäisen metsästäjän vastuu









Vastaa oman metsästyksensä luvallisuudesta ja laillisuudesta.
Varustautuu hirvenmetsästyksessä käytettävillä oranssin/oranssinpunaisen värisillä liivillä ja
päähineellä.
Vastaa kaatoilmoituksen tekemisestä välittömästi kaadon jälkeen.
Lunastaa valtion alueiden luvan 25€/kausi numerosta 020 69 2424. Ilman Metsähallituksen
aluelupaa ei voi osallistua metsästykseen.
Kiellettyä on ampua naarasta, jota vuotta nuorempi pentu seuraa.
Kiellettyä on ampua pimeässä.
Kiellettyä on ampua, jos ei ole varma saaliin laillisuudesta.
Sallittua on kysyä, jos jokin asia on epäselvä.

4. Kaatoilmoitus
Ilmoitus ilveksen kaatamisesta on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua luvanhakijalle. (sukupuoli,
ajankohta, sijainti) Luvanhakija tekee ilmoituksen riistakeskukselle ja poliisille.
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5. Yhteislupaan ilmoittautuminen ja tiedottaminen
Metsästäjät ilmoittautuvat oman seuransa kautta tai viimeistään järjestäytymiskokouksessa
henkilökohtaisesti. Kokous pidetään 23.11.2014 klo 19 alkaen Perhon rhy:n ampumaradalla.
Kokouksessa vahvistetaan osallistujalista sekä sovitaan käytännön järjestelyistä. Kokouksen jälkeen
ilmoittautuneista päättää metsästyksenjohtaja.
Tiedottaminen tapahtuu ryhmätekstiviesteillä.

6. Saaliinjako
Laillisesti kaadettu ilves sekä luvan vaatimat velvoitteet ja kustannukset kuuluvat ampujalle.

7. Kustannukset
Yhteislupaan osallistuvat seurat maksavat lupahakemuksesta aiheutuneet kulut luvanhakijalle. Perhon
rhy veloittaa tarvittaessa tekstiviestipalvelun kustannukset seuroilta.
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