
YHTEISLUPASOPIMUS                        

1.  Allekirjoittaneiden sopijapuolten hirvenmetsästysalueille haetaan hirvenpyyntilupa
    metsästyskaudeksi 30.09.-31.12.2009tämän sopimuksen perusteella.      

2. Pyyntiluvan hakijana toimii Korpjärven Metsästäjät ry / Hannu Sihvonen. Osoite :
Heinäntie 50 , 56640 Purnujärvi, puhelin 0500338445    
sähköp: hannu.sihvonen@pp1.inet.fi , joka hoitaa luvansaajalle säädetyt tehtävät.

3. Kullakin sopijapuolella on oikeus metsästää hirveä koko hakemusalueella, mutta  kukin
sopijapuoli päättää hirvenmetsästyksestä omalla metsästysalueellaan.

4. Pyyntilupa haetaan  36 aikuiselle hirvelle ja  0 hirvenvasalle.

5. Saatu lupamäärä jaetaan hirvipalaverin 15.4 päätöksen mukaisesti. 
Liite 1.

6. Metsästystä harjoitetaan kestävänkäytön periaatteen mukaisesti.

7. Jos joku sopijapuolista ampuu vahingossa oman kiintiönsä suhteen ylimääräisen hirven,
 on sellaisen sopijapuolen, jolla hirviä on vielä kaatamatta, otettava ylimääräinen hirvi 
vastaan. Jos useammalla sopijapuolella on vielä hirviä kaatamatta arvotaan tarvit-     
taessa, mikä sopijaosapuoli ottaa ylimääräisen hirven vastaan. Vastaanottajalla on 
oikeus valita, minkä hirven se ottaa ylimääräisen hirven kaadon yhteydessä 
kaadetuista hirvistä. Vastaanottavalla sopijapuolella on oikeus vaatia aikuisen hirven 
osalta korvausta, mikäli hirven lihapaino alittaa 160 kg. Erotus korvataan 5 euroa/kg 
mukaan.

8. Mikäli joku sopijapuoli kaataa erehdyksessä sellaisen hirven, joka ei enää mahdu 
yhteisluvan kaatokiintiöön, saa se yksin vastata asiasta viranomaisille.

9. Jos kaadetaan sellainen hirvi, joka menee lupakiintiöstä valtiolle, on kaadon tehneen 
sopijapuolen luovuttava omasta kiintiöstään ja ellei se ole mahdollista, korvattava se 
toiselle osapuolelle.

12. Yhteislupametsästyksen yhdyshenkilönä toimii Hannu Sihvonen (luvan hakija), 
      joka huolehtii luvansaajalle kuuluvista käytännön tehtävistä. Yhdyshenkilö 

sitoudutaan pitämään jatkuvasti tapahtumien ja muutosten tasalla.

Yhdyshenkilön I varamiehenä:   Seppo Järvelin  Niskapietiläntie 1141 
56550  NISKA-PIETILÄ , puh. 0405297307 .

 Yhdyshenkilön II varamiehenä:   Markku Suhonen  Välitie 9 , 54100 JOUTSENO , 
puh , 0505939845 .

13. Kaikki sopijapuolet nimeävät omaa metsästystään varten tarvittavat
metsästyksenjohtajat varamiehineen ja vastaavat joka suhteessa omasta
metsästyksestään. Kukin sopijapuoli huolehtii itse rhy:lle tehtävästä 



metsästyksenjohtajailmoituksesta, jotka luvanhakija allekirjoittaa.  

14. Kukin sopijapuoli antaa  ilman erikehoitusta luvanhakijalle hakemusta varten
tarvittavat asiapaperit täydellisinä  15.4.2009mennessä. Kukin sopijapuoli vastaa 
vuokrasopimustensa ja metsästyslupiensa laillisuudesta ja annettujen tietojen 
paikkansapitävyydestä.

15. Kun sopijapuoli on saanut kaikki hirvensä kaadettua, kaatoilmoitus tehdään 
kirjallisena 3 vrk kuluessa yhdyshenkilölle. Ilmoituksesta tulee selvitä, milloin, mihin 
ja kuka hirvet on kaatanut sekä hirvien ja/tai vasojen sukupuoli ja sopijapuolen arvio 
omalle alueelle jääneiden hirvien määrästä.

16. Pyyntilupaan liittyvät maksut hoidetaan 28.9.2009 mennessä Korpjärven
Metsästäjät ry:n tilille 539200-49206 , lupamaksuun jokainen seura lisää 5 €
lupamaksusta ja käsittelykuluista aiheutuviin menoihin.

17. Muut ehdot: Pankkilupapäätöksen mukaan on jahdin alussa käytössä 24 aikuisen 
       lupaa . 15.11.2009 on laskentapäivä jonka jälkeen pidetään metsästyksen-

johtajien kokous , jossa päätetään pankissa olevien 12:n aikuisen ja vasojen metsästyk-
sestä .

* Ennen hirvenmetsästyksen alkamista,  pidetään sopijapuolten kesken yhteinen 
kokous ( metsästyksenjohtaja + varajohtaja/-johtajat). 
Kokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
 

Liite: Korpjärven Metsästäjät /Hannu Sihvonen  hirvieläinten pyyntilupahakemukseen 



VALTAKIRJA

Valtuutamme Korpjärven Metsästäjät ry/Hannu Sihvosen       keskenämme sopimin ehdoin
hakemaan nimellään yhteisen hirvieläinten pyyntiluvan, hoitamaan sen lunastuksen ja siihen liit-
tyvän kaatolupamaksujen ja kaatoilmoituksien jättämisen.

Valtakirjan voimassaoloaika on 15.04.-31.12.2009

Samalla vakuutamme kukin osaltamme hakemuksen tiedot oikeiksi sekä sen, että metsästys-
alueesta annettu kartta on yhtäpitävä metsästysoikeusselvityksen kanssa.

Rautjärvi 15.04.2009

Yhteislupaosakas ja Metsästysalueen
allekirjoitus: pinta-ala ha:

1.  Kokkolanjoen Erämiehet ry      _____________________  3286 ha 

2.  Korpjärven Metsästäjät ry _____________________    1287    ha  

3.  Latvajärven Metsästysseura ry _____________________  1916  ha

4.  Metsästysseura Torsan-Sara ry _____________________   2701 ha   

5.  Rajaseudun Metsästysyhdistys ry _____________________   1120 ha

6.  Rautjärven Erämiehet ry _____________________   3613     ha  

7.  Salonkävijät ry _____________________            2453ha

8.  Simpeleen Metsästys- ja Ampumaseura ry _____________________   5346 ha

9.  Simpeleen seudun Eränkävijät ry _____________________   6172 ha

10. Untamon Jahti ry _____________________   4262 ha

11. Partilan hirviseurue _____________________   1170ha

12. Paljasuon kiertäjät ry   _____________________    2987 ha

Yhteensä :   36 313  ha  


