MIKKELIN KARHUNMETSÄSTYSALUEEN SÄÄNNÖT 2019

Mikkelin karhunmetsästysalue kuuluu Etelä‐Savon karhunmetsästyksen yhteislupa‐alueeseen.
Mikkelin karhunmetsästysalueeseen kuuluvat yhteismetsästyssopimuksen tehneet
metsästysseurat.
Metsästyksessä noudatetaan Etelä‐Savon karhunmetsästyksen yhteislupasopimusta ja
Mikkelin karhunmetsästysalueen sääntöjä. Karhunmetsästystä johtaa metsästyksen johtaja
apunaan 4 varajohtajaa. Johtajan ollessa estyneenä, metsästystä johtaa varajohtaja. Johtaja ja
varajohtajat muodostavat johtajiston.
Metsästysseurat nimeävät seurakohtaiset yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt laativat luettelon
seuran halukkaista karhunmetsästäjistä. Metsästäjäksi ilmoittautuva henkilö allekirjoittaa
osallistumisensa, jolloin hän allekirjoituksellaan sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja
sääntöjä. Allekirjoitetut lomakkeet säilytetään seuroissa. Yhteyshenkilöt laativat luettelot
karhunmetsästykseen soveltuvista koirista. Metsästäjä‐ ja koiraluettelot tulee lähettää Matti
K. Lampiselle 15.8. mennessä.
Karhunmetsästys aloitetaan Mikkelin metsästysalueella 20.8.. Tieto alkavasta
karhunpyynnistä ja kokoontumispaikasta välitetään puhelimitse seurojen yhteyshenkilöille.
Yhteyshenkilöt hälyttävät seuransa karhunmetsästäjät. Henkilö lasketaan
karhunmetsästäjäksi, kun hän on ilmoittautunut kokoontumispaikalla karhunmetsästäjäksi.
Kokoontumispaikassa perustetaan metsästysryhmät. Ryhmät siirtyvät kootusti
ryhmänjohtajansa johdolla määrätylle alueelle. Ryhmänjohtaja jakaa ryhmänsä jäsenille
passipaikat ja on radioyhteydessä metsästyksen johtajaan. Kokoontumispaikoista
osoitteineen on erillinen luettelo.
Karhunmetsästykseen osallistuvan on 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.
(Metsästysasetus 270/2013 22 §).
Karhun kaataja on ensimmäinen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä. Ampuja
menettää oikeutensa karhuun, mikäli karhua ei saada kaadetuksi kolmen tunnin kuluessa
ampumisesta. Tällöin karhun kaataja on lopettamislaukauksen ampunut henkilö. Kaikki
useamman ampujan laukauksesta tapahtuneet kaadot tutkitaan kuitenkin erikseen ja
lopullisen kaatajan päättää johtajisto. Johtajiston päätös on lopullinen ja tähän päätökseen
metsästäjät sitoutuvat allekirjoituksellaan. Perinteenä on, että kallo, nahka ja mahdollinen
siitinluu kuuluvat ampujalle.
Karhu kuuluu sille/niille metsästysseuralle / ‐seuroille, jonka /joiden alueella karhu on
liikkunut metsästyksen aikana. Alue katsotaan alkavaksi siitä, mistä koira on löytänyt karhun
ja koiran työskentely on alkanut. Johtajisto ratkaisee mahdolliset kiistakysymykset.

2

Karhun pyyntiluvat yms. maksut katetaan metsästykseen osallistuneiden metsästäjien
osallistumismaksuista. Seura, jolle karhu kuuluu, päättää mahdollisten peijaisten
järjestämisestä ja kustannuksista.
Karhunmetsästyksessä käytetään oman alueen koiria. Tilanteen niin vaatiessa, johtajisto voi
yksinmielisellä päätöksellä pyytää metsälle myös ulkopuolisia koiria ohjaajineen.
Karhunmetsästysaikana 20.8.‐31.10. tapahtuva liinaaminen ja karhun haukuttaminen on
metsästysalueella sallittua. Hirvenmetsästysaikana on em. toimintaan saatava naapuriseuran
lupa.
Riistakameroiden käyttöön on saatava maanomistajan lupa. Metsästysseura ei voi kieltää
riistakameran käyttöä, jos maanomistaja on antanut siihen luvan.

Mikkeli

13.7.2019

Metsästyksen johtaja

Jari Pulkkinen

0442827300

Varajohtajat

Matti K Lampinen

0407502198

Hannu Rahikainen

0408524796

Toni Leppänen

0500657263

Joni Torniainen

0400711987

