
Ilveksen metsästyksen säännöt ajalle 1.12.2020 – 29.2.2021 

Elimäki, Anjala, Kymi-Karhula ja Pyhtään alueelle on myönnetty 

pyyntilupa yhdelle ilvekselle. 

Ilveksen metsästysaika: 1.12.2020 – 29.2.2021  

Ilveksen pyyntilupa Nro. 2020-1-000-18108-3 

Lupaosakkaat Pyhtäällä: 

Alakylän Jahti, Heinlahden metsästysyhdistys, Hirvikosken eränkävijät, 

Mogenpört jaktförening, Myllykylän erä, Purolan metsästysyhdistys, 

Rannikon jahti, Siltakylän metsästys ja ampumaseura, Turku & Bardy,  

Vesterby jaktförening, Pyhtään erämiehet, Pernoon rajamiehet ja Luoteis-

Kymin erämiehet. 

 

Luvansaaja:    Teemu Kouhia gsm.  050-5644600 

alue-johtaja  Mikko Kaarlampi gsm.  0400-367848 

Varamies   Jukka Lindholm gsm.  040-4178958 

Metsästyksen johtaja: Kenneth Ögård gsm.  0400-383317 

Varajohtaja:  Tuomas Aaltonen  gsm.  040-1549035 

 

Jahti Hoidetaan asiallisesti ja matalalla profiililla.  

Lausunnot medialle antaa metsästyksen johtaja tai hänen estyessä 

varajohtaja. 

Jahti tapahtuu edellä mainittujen seurojen/seurueen mailla. 

Jahtiin saa osallistua edellä mainittujen seurojen/seurueen jäsenet. 



Jahdissa on oltava aina mukana sen seuran/seurueen yhdyshenkilö tai 

hänen valtuuttamansa seuran edustaja jonka mailla jahdissa kulloinkin 

liikutaan. Yhdyshenkilö tai edustaja toimii metsästyksen johtajan apuna 

oman seuransa/seurueensa alueella. 

Sen seuran minkä alueella mahdollisesti jahti suoritetaan niin sen 

seuran/seurueen jahtipäällikkö vastaa siitä että kyseisellä alueella on 

metsästysoikeus  ilveksen metsästykseen. 

Vaatetus jahdissa on selvästi näkyvä oranssi. 

Metsästysaseena käytetään haulikkoa, ellei muuta sovita. (haulikoko 4mm<) 

Jahtikieli on Suomi. 

Jos tiedät koiran jota on käytetty ilveksen metsästykseen tai sen ajavan 

ilvestä, ota yhteys metsästyksen johtajaan. Alueen ilveksen 

metsästykseen soveltuvia koiria pyritään käyttämään tasapuolisesti. 

Ilveksen saa omakseen kaataja, hoidettuaan luvan vaatimat velvoitteet ja 

kustannukset. Jos ampujasta on epäselvyyttä, asian ratkaisee 

metsästyksen johtaja. Jos ampuja ei halua ilvestä saa ilveksen se 

seura/seurue jonka maalle ilves kaatui. 

Ilveksen jälkihavainnoista ilmoitetaan seuran/seurueen yhdyshenkilölle 

joka ilmoittaa edelleen metsästyksen johtajalle. 

Jos ilves saadaan mottiin ja metsästyksen johtaja saa luvansaajalta luvan 

käyttöön ja päättää että jahti järjestetään: 

- hän ilmoittaa asiasta kaikille yhdyshenkilöille, jotka välittävät tiedon 

jahdista omille porukoille. 

- porukan kokoontumispaikka pitää olla kaikille selvä. 

- kokoontumisaika on enintään 2 tuntia 



- kaikki jahtiin osallistuneet kuittaavat kirjallisesti osallistumisensa jahtiin. 

- kun jahtipäivä päätetään lopettaa, palautetaan lupa luvansaajalle. 

 

 

 


