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Marttilan seudun rhy:n alue  

Ilveksen metsästysohje 

 

1. Lupa. Haetaan yhteislupana koko rhy:n alueelle. Haettavasta lupamäärästä päätetään syyskuun 

hirvi- ja ilvespalaverissa. Luvan hakija (luvanhaltija) on  yksi ilvesjohtajista (tällä hetkellä Kraappa). 

2. Metsästys: yhteismetsästyksenä 

3. Metsästäjät: Kaikki alueen seurojen jäsenet. Ulkopuoliset jäsenen vieraana, normaali vierasmaksu 

jäsenen seuralle. 

4. Aika: La + Su + arkipyhät. Tammikuun 15 päivän jälkeen myös arkipäivät ovat mahdollisia. 

5. Ase: Haulikko  

6. Varusteet: Vähintään oranssi päähine, radiopuhelin tai kännykkä, mielellään alueen kartta. 

Metsästäjä vastaa itse siitä, että hänellä on asialliset varusteet. 

7. Ilvesjohtajat: Seurat määräävät  ilveksen metsästyksen johtajat (ilvesjohtajat) ja heille tarpeellisen 

määrän varajohtajia, vähintään 3 per seura. 

8. Metsästyskohteen määritys: Havaitun ilveksen oleskelualueen ilvesjohtaja omien ja seuransa 

jäsenten havaintojen perusteella.  

9. Metsästyksen aloittamisesta päättäminen: Kohdealueen ilvesjohtaja yhdessä luvanhaltijan kanssa. 

Päätetään aika, alue, kokoontumispaikat. Useita jahteja ei tule olla käynnissä samaan aikaan. 

10. Metsästyksen johto: Jahdin johtaja on sen alueen ilvesjohtaja, jossa metsästyskohde on. Jahdin 

aikana jahdin johtajan vaihtamisesta voidaan sopia ilvesjohtajien kesken, esim. jos ilves siirtyy 

toisen seuran alueelle.  

11. Koirat: Kohdealueen ilvesjohtaja (jahdin johtaja) huolehtii koirien ja koiramiesten saamisesta 

mukaan jahtiin. Jahdin johtaja ohjaa koira-ajoa. Koiramiehellä tulee olla ase mukana ajossa tai 

hänen mukanaan tulee olla metsästäjä aseen kanssa. Koiramieheltä ei peritä vierasmaksua. 

12. Ilmoittaminen: Kukin ilvesjohtaja ilmoittaa jahdista seuransa metsästäjille viimeistään 1 tunti 

ennen kokoontumisaikaa esim. tekstiviestinä.  Ilmoituksessa aika, kokoontumispaikka ja jahdin 

johtajan nimi. 

13. Ilmoittautuminen: Metsästäjät ilmoittautuvat kokoontumispaikalla jahdin johtajalle ja kirjaavat 

nimensä hänen ylläpitämäänsä osallistujaluetteloon. 

14.  Metsästys: Ajosta, passituksista ja muusta metsästykseen liittyvästä päättää jahdin johtaja. 

15.   Saaliin jako: 

� Lähtökohtaisesta saalis kuuluu ampujalle. Jos vieras ampuu ilveksen, saalin 

omistamisen suhteen isäntä katsotaan ampujaksi ja on siten saaliin omistaja. 

� Seura,  jonka alueelle saalis kaatuu, voi halutessaan käyttää optionsa, jos sellainen 

on vielä käyttämättä. 

� Seura voi myös sopia ampujan kanssa lunastavansa saaliin. 

� Elleivät ampuja, eikä seura halua saalista, kuka tahansa voi lunastaa saaliin. Ellei 

näin tapahdu, saalis jää ampujalle. 

� Saaliin saaja maksaa saaliin lupamaksuosuuden ja hoitaa saaliiseen liittyvät 

velvoitteet. 

 


