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 Riistanhoidon ja metsästyksen asiantuntijapalvelut  

Metsästysseuroille 19/2022 

Hieno päätös Riistakeskukselta villisian metsästystä tukemaan!
Lupa on nyt koko Kymen piirin alueelle poisluettuna Virolahti ja Ylämaa sekä siten että Parikkalassa ja 

Lappeenrannassa Teemu Kouhian luvilla metsästetään lupien voimassaolon loppuun asti lupiin 

kirjatuilla ehdoilla. Nyt saadun luvan 2022-1-000-26529-3 eivät ole käytössä näillä alueilla ennen vanhojen 

lupien loppumista. 

Nyt pysytään kartoilla ja rajoja ei ylitetä sillä jokainen vastuuntuntoinen metsästäjä ymmärtää kuten hakemuksessa 

ja päätöksessäkin todetaan, on kysymys yhteisistä eduista yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyvinvoinnin osalta, joka 

jatkossa on myös oman harrastuksemme jatkumisen edellytys. Alueemme metsästäjät tietävät tämän yhteistyön 

merkityksen ja metsästäjien tekemisiä arvostetaan monella tapaa myös harrastuksemme sidosryhmien osalta. 

Uusi lupa on entistä selväpiirteisempi ja helpompi noudattaa. Muistetaan ilmoitukset oma riista, ja eri 

ravintohoukutteita viljelyksille, sekä lupa ja tiedottaminen maanomistajille että vuokratuilla alueilla metsästetään 

myös yötähtäinlaitteilla. Lupa mukana, kun ollaan metsällä yötähtäinlaitteilla. 

Tämä tiedottaminen on tärkeää. sillä yöllä ja pimeässä kulkijat saatetaan muutoin yhdistää täysin muihin 

lainvastaisiin toimintoihin, joka taas aiheuttaa turhia ilmoituksia ja ilmiantoja. Maanvuokraajat sidosryhmät 

ymmärtävät asian tärkeyden onhan ensisijaisesti kysymys heidän omaisuutensa turvaamisesta ei yksin metsästäjän 

pakastimen täyttämisestä. Yhteistyöstä on etua molemmin puolin ja saalista voi myös jakaa sille, jonka viljapellosta 

kasvukilot villisialle on hankittu. 

Alueemme metsästäjäkunnasta se osa, joka villisikasaaliin määrän takuumiehenä toimii, on asiantuntevaa ja 

osaavaa. Suuri joukko kuitenkin on vielä aloittelemassa ja opettelemassa villisian osalta metsästystä. Kun pimeys ja 

uusi tekniikka tulee kuvioon mukaan kannattaa kysyä neuvoja ja myös käydä testaamassa laitteita ennen 

tositilanteeseen joutumista. Lämmintä vettä kanisteriin ja kokeilemaan pimeässä etäisyyden arviointia 

lämpötähtäimillä voi antaa ampumamatkoille realismia tositilanteeseen. 

Kyttäyspaikalta tai yötähtäimillä ammuttaessa sika ei haavikkona juoksentele vaan se löytyy parin askeleen päästä, 

kun osuma on oikein. Haavikkoja ei tehdä mutta syntyneistä haavikoista tehdään ilmoitus. 

Jätä epävarma laukaus ampumatta ja muista tausta 

Tärkein asia on saaliin tunnistaminen oikein ja erityisesti ampumasuuntien valinta pimeässä koska elämme tiheään 

asutuilla seuduilla: Pimeässä näkee ja hiljaisuudessa kuulee juuri niitä asioita, joita oma mielikuvitus haluaa, joten 

havaintojaan kannattaa ennen ampumista tarkkaan analysoida, jotta ei vahinkoja synny 

VARMISTA ETTÄ EROTAT KARHUN VILLISIASTA MYÖS HÄMÄRÄSSÄ. 
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LUVAN OSALTA LISÄKSI 

➢ Luvan saa käyttöönsä ilmoittamalla allekirjoittaneelle osoite alla,  tai Tuomo Joroselle s-postilla

(joronentuomo77@gmail.com) :  tai tekstiviestillä 0505843779, lukeneensa lupaehdot ja ymmärtäneensä 
ne sekä ilmoittamalla: metsästäjänumeronsa, gsm numeron ja

s-postinsa osoitteen. Koskee kaikkia myös aikaisemmassa luvassa mukana olleita. Tiedot on tallessa, jos eivät 
ole muuttuneet. Erillistä hakemusta lupaan liittymiseen ei tarvita vain ilmoitus riittää.

➢ vastauksen saatuaan meiltä OK voi aloittaa lupaehtojen mukaan 7.9.2022 alkaen huomioiden pois luetut alueet ja 
voimassa olevat loppuun käytettävät lupa -alueet.

➢ Saalis ilmoitetaan oma riistaan ja https://www.villisiankantakirja.fi/ jossa mm. kaatopaikan koordinaatit. Nämä 
ilmoitukset täydennettynä mahdollisina havaituilla vahinkoina ovat ensisijaisen tärkeitä luvan jatkon kannalta.

➢ Luvan saajana joudun tekemään niistä lupaehtojen mukaiset ilmoitukset RK:lle.

➢ Ilman tilastollisia tietoja tuloksista on mahdotonta perustella jatkolupien tarvetta eikä myöskään näin menetellen ole 
järkevää jättää kalliita laitteita pelkästään supikoiran pyyntiin. Avaimet tuleville päätöksille on käytössänne, jos niin 
haluatte.

➢ Villisian kantakirjan osalta kestää hetken, jotta saamme uudet tiedot voimaan, vanhat tunnukset toimivat jatkossakin.

➢ Lukekaa lupa ja ymmärtäkää se. Tekstistä löytyy kaikki olennainen asian tiimoilta.

➢ Tällaisia etuja metsästäjille on käytössä vain Ruotsissa eri muualla maailmassa, joten toimitaan kuten meille 
luottamustaan osoittavat haluavat.

➢ Näytteet Ruokavirastolle ja ruksi tietojen siirtoon Sikayrittäjille kaatomaksujen saamiseksi seuroille.

➢ Kaupallista metsästystä lupa ei salli !!

➢ Tarkkoja laukauksia ampumalla ei villisikoja saada loppumaan.

➢ Jos on kysyttävää – kysykää älkää soveltako.

KARTTATIETOJA LUPAAN LIITTYEN 

Poikkeuslupa riistanisäkkäille 2022-1-000-26529-3 Alueella Kymen Piiri 

• Poikkeuslupa-alue, Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry
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• Poikkeusluvasta poistettu alue, Ylämaa

• Poikkeusluvasta poistettu alue, Virolahti 

Aikaa ja tekstiä kului, mutta nyt yötähtäinlaitteiden käyttö on 7.9.2022 alkaen mahdollista Kymen Piirin 

alueella; poisluettuna Ylämaa ja Virolahti. Sekä alueilla Parikkala ja Lappeenranta lupaehtojen mukaiseen 

metsästykseen lähdetään vasta kun alueilla voimassa olevat luvat on loppuneet. 

Tarkkoja laukauksia ja pysykää kartalla ! 

Erkki Pentinniemi Tj 
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