KOILLIS–LOHKO
S O PI M U S

Mouruvaaran metsästysseura ry.
Nissin seudun erä ry.
Rukan metsästäjät ry.
Suiningin metsästysseura ry.
Suininki-Itäperän metsästysseura ry.
Vuotungin metsästysseura ry.
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Mouruvaaran metsästysseura ry, Nissinseudun erä ry, Rukan metsästäjät ry, Suiningin metsästysseura ry,
Suininki-Itäperän metsästysseura ry. ja Vuotungin metsästysseura ry. ovat sopineet tällä sopimuksella
hirven- ja karhun- sekä pienpetojen metsästyksestä sekä kaato- ja pyyntilupien hakemisesta .

Yleistä
-

-

Yhteystyötä koordinoi seurojen muodostama yhteystyöelin, jonka nimenä on Koillis-lohko.
Metsästysseuroja edustaa Koillis-lohkon kokouksissa seuran puheenjohtaja. Seuran puheenjohtaja
käyttää edustamansa seuran äänioikeutta. Jokaisella sopija seuralla on yksi ääni. Seuran
puheenjohtajan estyessä osallistumaan kokoukseen, hän voi valtuuttaa seuransa jäsenen käyttämään
äänioikeutta. Äänestyksessä se kanta, joka saa eniten ääniä, tulee hyväksytyksi. Äänestyksessä
äänten mennessä tasan, tulee hyväksytyksi se kanta, jota lohkon vetäjä/kokouksen puheenjohtaja
kannattaa.
Kokouksissa läsnäoloon ovat oikeutettuja henkilöt, jotka seura on yleisessä kokouksessa valinnut
edustamaan seuraansa, esim. seuran sihteeri, hirvenmetsästyksen johtaja. Heillä on kokouksissa
puheoikeus.
Kokouksiin voidaan lisäksi kutsua asiantuntijoita.
Lohkon vetäjänä toimii vuorottelu periaatteella kustakin jäsenseurasta kolmevuotiseksi kaudeksi
valittu metsästysseuran jäsen.
Lohkon vetäjän varahenkilönä toimii seuraavana kolmivuotiskauden vetovastuussa olevan seuran
valitsema henkilö. Varahenkilöllä on kokouksissa puheoikeus. Mikäli lohkon vetäjä on estynyt/jäävi,
on varahenkilöllä äänioikeus.
Kokoukseen valitaan sihteeri pitämään pöytäkirjaa kokouksen kulusta. Kokouksen lopuksi seurojen
äänioikeuden käyttäjät tarkastavat pöytäkirjan ja allekirjoituksellaan vahvistavat sen olevan
kokouksen kulun mukainen.
Lohkolla on oma pankkitili, jonka käyttöoikeus on lohkon vetäjällä sekä hänen varahenkilöllä.
Pankkitilin kautta hoidetaan lohkon hallintokulut sekä kaato- ja pyyntilupamaksut.
Lohkolla on oikeus hakea alueelleen petojen pyyntilupia.
Lohkolla on oikeus järjestää sopijaseurojen jäsenille yhteisjahteja suur- ja pienpetojen metsästykseen
sekä seurojen ja jäsenten välisiä kilpailuja.

Hirvenmetsästys
-

Koillislohko hakee Suomen riistakeskukselta yhteisanomuksella hirvieläinten kaatoluvat.
Hirvien kaatoluvat seuroille jaetaan lohkon kokouksessa, sovittujen jakoperusteiden mukaisesti.
Lohkolla on oikeus jättää jakamatta kaikkia kaatolupia. Jakamatta jääneet kaatoluvat jäävät ns.
lohkon pankkiin, josta lohko voi päätöksellään jakaa kaatolupia seuroille tai jättää ne jakamatta.
Metsästykseen käyttävät sopimusosapuolet niitä alueita, jotka ovat kullekin sopimusosapuolelle
vuokrattu.
Vuosittain voidaan kuitenkin sopia tarkoituksenmukaisesta luonnonmukaisista rajoista, joilla
naapuriseurue on oikeutettu metsästämään, ellei siitä ole metsästysoikeuden omistajan taholta
nimenomaisesti kielletty.
Haavoittuneesta eläimestä on noudatettava, mitä hirvieläinten metsästyksestä on säädetty. Mikäli
haavakko kulkeutuu toisen seuran metsästysalueelle, sen metsästystä ei tule jatkaa toisen alueella,
ennen kuin asiasta on sovittu ko. alueen metsästysoikeuden haltijan kanssa.
Mikäli jokin osapuoli kaataa ylimääräisen eläimen, noudatetaan soveltuvin osin hirvieläinten
metsästyksestä annetun asetuksen säännöksiä. Ylimääräinen eläin annetaan ensisijaisesti
naapuriseurueelle, mikäli heillä on vielä tarkoitukseen sopivia lupia jäljellä. Muussa tapauksessa
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-

lohkon vetäjällä on oikeus tarjota ylimääräistä eläintä muille osapuolille siten, että se on edullisin
ratkaisu kaikille osapuolille.
Ylimääräisen eläimen kaatajaosapuoli joutuu maksamaan kaadetun eläimen kaatolupamaksun, tai
mikäli on kyseessä aikuisen eläimen kaataminen vasan asemasta, lupien välisen hinnan erotuksen.
Mikäli valittavaa on, eläimen vastaanottajalla on oikeus valita ylimääräisenä kaadetun ja sitä
edeltäneen kaadetun eläimen kesken. Kaatolupamaksun tai sen erotuksen saa ylimääräisenä kaadetun
eläimen vastaanottaja.
Vaadittaessa ylimääräisen hirvieläimen sopijaseura on velvollinen kustannuksellaan tarkastuttamaan
eläimen ruhon eläinlääkärillä.
Luvansaajaosapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan lohkon vetäjälle metsästyksen kulusta erillisen
sopimuksen mukaisesti.
Mikäli lohkon seuroilla syntyy kiistaa tämän sopimuksen tulkinnoista, ratkaisee kiistan
riistanhoitoyhdistyksen johtokunta, joka voi asiasta kuulla tarvittaessa riistakeskuksen
riistapäällikköä.
Kiistanalaisesta kysymyksestä tehdyn päätöksen osalta sovitaan, etteivät seurat hae siihen muutosta.
Irrallinen maa-alue, joka ei liity ko. alueeseen kiinteästi, katsotaan hirvenpyyntialueena
kelpaamattomaksi.
Mikäli luvan tarkoittamia eläimiä jää joiltakin sopija osapuolilta kaatamatta, on niiden kaatamisesta
sovittava yhdessä sopija osapuolten kesken.

Karhunmetsästys
-

Koillislohkon seurojen jäsenillä on oikeus metsästää lohkon alueella karhua (ei vuosikorttilaisilla)
hirvenmetsästyksen alkuun saakka.
Hirvenmetsästyksen pyyntiaikana oman seuran alueelta alkaneen karhunmetsästyksen siirryttyä
toisen seuran alueelle, metsästäjällä on mahdollista jatkaa metsästystä, mikäli lupa ko. seuran
yhdyshenkilöltä saadaan.
Karhun kaadosta metsästäjä on velvollinen ilmoittamaan sen seuran yhteyshenkilölle, minkä seuran
alueelle kaato on tapahtunut sekä kaatopaikan koordinaatit.
Karhunmetsästyksessä mahdollisesti tapahtuneet jäsenten tai vieraiden rikkeet ja väärinkäytökset
käsittelee lohkokokous.
Koillis-lohkolla ja Säynäjä-Elorannan metsästysseura ry:llä on lisäksi keskinäinen sopimus
karhunmetsästyksestä.

Vieraiden oikeudesta metsästää karhua.
-

Lohkolla on oikeus myydä vieraslupia karhun metsästykseen sopija seurojen jäsenten vieraille,
jäsenen on oltava vieraan mukana metsällä.
Metsästäjät ovat velvollisia varmistamaan metsästysalueen rajat, kunkin sopija seuran kartasta
seurojen ilmoitustaululta tai yhdyshenkilöltä.
Seurat tilittävät vieraslupatulot lohkon pankkitilille.
Vieraslupien hinnat ovat 10 €/vrk, 30 €/viikko ja 50 €/kausi (hirvenmetsästyksen alkuun saakka).
Päivälupia on mahdollisuus myydä myös hirvenmetsästyksen alettua, oman seuran alueelle.
Vieras on velvollinen maksamaan karhunkaadosta 100 €, sille seuralle kenen sopija seuran alueelle
kaato tapahtui.
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Pienpetojenmetsästys
-

Koillis-lohkon sopija seurojen jäsenillä on mahdollisuus metsästää lohkon alueella pienpetoja.
Metsästyksestä on haettava sen seuran alueen vieraslupakortti jolla pienpetojenmetsästys tapahtuu.
Pienpetojen saaliista metsästäjä on velvollinen ilmoittamaan yksilöity saalismäärä ko. seuralle.

Tätä sopimusta on tehty kuusi (6) yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopija seuralle.
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.
Kuusamossa __ / __ 2012

Mouruvaaran metsästysseura ry. __________________
Janne Veteläinen puh.joht.
Nissinseudun erä ry.

__________________
Jouni Määttä puh.joht.

Rukan metsästäjät ry.

__________________
Lauri Virkkula puh.joht.

Suiningin metsästysseura ry.

__________________
Anssi Lämsä puh.joht.

Suininki-Itäperän metsästysseura ry_________________
Jyrki Pitkänen puh.joht.
Vuotungin metsästysseura ry.

__________________
Kari Nurmi puh.joht.

