
Parkano-Karvian ilveslupa nro 2017-1-550-04306-0 
 
Yhteisluvan säännöt 
 
1. Luvanhakijana ja metsästyksen johtajana toimii Rami Rantala.  Ilveslupia on käytössä 3 kappaletta  
 
2. Osallistumisoikeus jahtiin on yhteislupa-alueeseen kuuluvilla- ja lupamaksun maksaneiden seurojen ja 
seurueiden jäsenillä. 
 
3. Ilveksen metsästys tapahtuu yhdessä lupa-alueessa.  
 
4. Lupien metsästyskäytännöstä vastaa metsästyksenjohtaja. 
 
5. Jokaisessa yhteislupaan kuuluvassa metsästysseurassa toimii nimetty ilvespäällikkö. Hän toimii seuransa 
kokoonkutsujana ja jahdissa metsästyksenjohtajana seuran alueella. Seuran ilvespäällikkö vastaa siitä, että 
kaikki seurasta jahtiin osallistuvat ovat tutustuneet yhteisluvan sääntöihin. 
 
6. Jahti tapahtuu 23.12.2017 saakka vain viikonloppuisin. Tämän jälkeen jahti voidaan toteuttaa vapaasti 
tilanteen mukaan. 
 
7. Metsästyksessä käytetään vain haulikkoa. Jokainen metsästäjä on velvollinen huolehtimaan turvallisesta 
ampumasektorista ja vastaa aina omasta laukauksestaan. 
 
8.  Ilves kierretään varmaan mottiin, jonka jälkeen suoritetaan ilmoitus metsästyksenjohtajalle. 
Metsästyksenjohtaja tekee ilmoituksen seurojen ilvespäälliköille. Ilmoittaminen tapahtuu WhatsApp 
sovelluksella. Jokaisen seuran ilvespäälliköllä on oltava kyseinen sovellus. Seurojen ilvespäälliköt ilmoittavat 
seuransa metsästäjille kokoontumisajan ja paikan. Jahtia johtaa sen seuran ilvespäällikkö, jonka alueella 
jahti tapahtuu.  
 
9. Sen seuran koirilla jossa jahti tapahtuu on etuoikeus päästä ilveksen perään. Tarpeen tullen voidaan 
käyttää muita koiria. Koiranomistaja on velvollinen luovuttamaan GPS-paikantimen tunnukset kaikille 
metsästykseen osallistuville. 
 
10. Kaadetun ilveksen nahka ja kallo kuuluu ampujalle. 
 
11. Jokainen metsästäjä vastaa metsästykseen tarvittavien lupien kunnossa olemisesta. Seurojen 
ilvespäälliköt vastaavat siitä, että metsästys alueella on sallittu ilveksen metsästys. Ampujan tulee 
varmistaa ilves oikeaksi ennen laukausta. 
 
12. Erimielisyydet ratkaisee Parkano-Karvian RHY:n hallitus. 
 
13. Luvan hakija hoitaa ilmoituksen kaadetusta ilveksestä Riistakeskukseen/Poliisille ja vastaa ruhon 
lähettämisen RKTL tutkimuskeskukseen. 
 
14. Seurojen päälliköt hoitavat luvanhakijalle 1.12.2017 mennessä 50 euron lupamaksun. Lupamaksu 
maksetaan tilille FI28 5327 0550 1117 31 / Rami Rantala.  Maksuun viitteeksi seuran nimi. Maksu sisältää 
poikkeuslupamaksun kulut sekä saatujen ilvesten ruhojen tutkimuksiin RKTL:lle lähettämisestä aiheutuvat 
kulut.  
  
Parkanossa 31.10.2017         Rami Rantala, 040 3500862 
 



 
Ilvesyhteisluvan osakkaat sekä ilmoitetut yhteyshenkilöt 
 
 
Seura Yhdyshenkilö Puh S-posti  
Aureen Metsästysseura ry. Rinnetmäki M/ Niemi J 050 3734347/ 0400631846  rintsi40@gmail.com/ jakke.aure@gmail
Koillis-Parkanon Eränkävijät ry. Kallio Erkki /0400 260281 erkki.kallio@parkanonpuu.fi 

Koppelokorven Erä ry. Haavisto Joni /044 5274585 joni.haavisto@ippnet.fi  
Kovesjoen Erämiehet ry. Viitanen Marko /0400 188568 marko.viitanen@ippnet.fi 

Lapinnevan Eränkävijät ry. Kyösti Tommi /050 3455604 niksutin5@gmail.com  
Outokummun Metsästys Multanen Timo /045 6337041 t.multanen@hotmail.com 

Suomijärven Metsästyseura ry. Lastula Sami /0400 909870 sami.lastula@gmail.com  
Vuorijärven Metsästysseura ry. Liesjärvi Harri /0400 193600 liesjarvi@ippnet.fi  
Yliskylän Metsästysseura ry. Rikala Tomi /0400 415341 jarmo.lahteenmaki@ippnet.fi 

Koillis-Karvian Metsästysseura ry. Alvari Arttu  /0407540388 arttu.alvari@alvarinmetalli.fi 

Ojajärven Metsästysseura ry. Koskinen Teuvo /050 5451514 teuvon@gmail.com  
Vahojärven Metsästysseura ry. Haveri Veijo /040 5572362 veijo.haveri@ippnet.fi  
Susiperän Metsästysseura ry. Rantala Rami /040 3500862 rami.rantala@metsagroup.com
Untilan Kotaveikot ry. Hauskamaa Tomi /050 5735222 tomi.hauskamaa@gmail.com 

Kuivasjärven Eränkävijät ry. Vienola Pasi /050 5632211 pasi.vienola@gmail.com  
Linnankylän Riistaveikot ry Ahola Pasi /0400 736543 pasi.ahola@elisanet.fi  
Parkanon Erämiehet ry. Valli Mikko /050 5526769 mikkuli1951@live.fi  
     

 
 
 
                                                    

  
 
 
 
 
 
 
  
 


