Kempeleen Metsästys- ja
Kennelyhdistys r.y

PÖYTÄKIRJA

Asia

Kesäkokous

Aika

17.7.2003 klo 19.00

Paikka

Kunnanvaltuuston istuntosali

Läsnä

48

osallistujaa

(liite)

1§

Yhdistyksen puh.johtaja avasi kokouksen klo 19.00.
.
Luovutetiin lahjakortit Oulun Aseeseen Pauli Moilaselle (100 €) keskieuroopalaisen
metsästysammunnan suomen mestaruuden johdosta ja Kari Korpelalle (100 €)
hirvenjuoksun suomenmestaruuden johdosta.

2§

Kokous todettiin sääntöjenmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Siltavirta ja sihteeriksi Jarmo Siltavirta.

4§

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taisto Mikkonen ja Jorma Kiviniemi. Heidät valittiin myös
ääntenlaskijoiksi.

5§

Luettiin kokouksen asialista, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6§

Kenneljaoston asioina todettiin, että 19.10.2003 järjestetään ajokoe.
Päätettiin rauhoittaa ko. lukuunottamatta hirven ja vesilinnunpyyntiä.

7§

Syksyn –2003 metsästysajoiksi päätettiin seuraavaa:
- Kyyhky
valtion aika
(rauhoitus 23.8 klo 24 – 29.8 klo 18.00)
(rauhoitus 10.8 – 20.8 klo 12.00 rautatie – tuohinonoja –
niittyrannantie länsipuolinen alue.)
- Vesilinnut
valtion aika (rauhoitus 23.8 klo 24.00–29.8 klo 18.00)
- Kanalinnut
- Metso (ja koppelo) rauhoitettu
- Peltopyy
rauhoitettu
- Fasaani
10.9. – 31.10.2003.
- Metsäjänis ja rusakko
10.9 alkaen (joulurauhoitus 24.12 – 26.12.2003)

- Tammakankaan alueella valtion/riistanhoitopiirin metsästysajat.
- Yleinen joulurauhoitus 24.12 – 26. 12.2003.

Syksyn 2003 saaliskiintiöiksi päätettiin seuraavaa:
- Kanalinnut
- Teeri, riekko ,pyy
yht. 1kpl/kausi
- Fasaani
1 kpl/kausi
- Jänis
3kpl/kausi/metsästäjä
- Rusakko
Ei kiintiötä.
Kari Pentin esitys poistaa kiintiö rusakolta sai 23 ääntä,
johtokunnan esitys sai 16 ääntä.
- Tammakankaan alue
- 3 kpl kanalintuja, joista 1 saa olla metso.
8§

Päätettiin säilyttää olemassa olevat rauhoitusalueet:
- Ketolanperäntie – luonungintie – sähkölinja välinen metsäalue.
- Jätevedenpuhdistamon alue.
- 4-tien ja rautatien väli.
- Vihiluoto.
- Savikorpi

9§

Päätettiin, että vierasta ei voi käyttää seuran alueella metsällä lukuunottamatta pienpetojen
pyyntiä. Vesilintualueelle on saatavana päivälupia, joita käytetään.

10§

Vahvistettiin yhdistykselle hirvijohtajien laatima seuraavanlainen hirvisääntö:
Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y:n
HIRVISÄÄNTÖ
1. Vuosittainen hirvikokous pidetään 15. toukokuuta mennessä. Kokous kutsutaan koolle
vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta paikkakunnan paikallislehdessä ilmoittamalla.
2. Hirvenmetsästykseen osallistumisoikeus on kokouksessa ilmoittautuneella tai avoimella
valtakirjalla ilmoittautuneella. Kokouksessa äänivalta on kokouksessa läsnäolijoilla, kullakin
yksi ääni.
3. Hirvenmetsästykseen osallistujan tulee olla Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y:n
jäsen.
4. Hirvenmetsästykseen osallistujalla tulee olla kyseisenä vuonna suoritettu ampumakoe tai
ampumakokeen säännöillä hyväksytysti suoritettu harjoitusammunta.
5. Hirvenmetsästykseen osallistuja velvoitetaan osallistumaan seurueen järjestämiin talkoisiin.
Sakkomaksuna talkoisiin osallistumattomuudesta tulee maksaa seurueelle 10 €/talkookerta.
Maksimi sakko on kuitenkin 30€/vuosi. Hyväksyttävä poissaolon syy on työ tai sairaus.

6. Hirvenmetsästykseen osallistuja ei saa olla ilmoittautunut muihin hirviseurueisiin.
7. Metsästykseen on osallistuttava ensimmäisen kuukauden aikana vähintään kahtena täytenä
metsästyspäivänä viikossa. Täysi metsästyspäivä alkaa aamupalaverilla ja päättyy kun
mahdollinen saalis on käsitelty. Hyväksyttävä poissaolon syy on työ tai sairaus.
8. Osallistumismaksu on suoritettava ennen ensimmäistä lihaosuusjakoa. Seurueen uuden jäsenen
tulee suorittaa seurueelle erikseen määriteltävä osuus aikaisemmin hankitun omaisuuden
kustannuksista. Jos edellisestä osallistumisesta seurueeseen on kulunut vähintään viisi vuotta
katsotaan henkilö uudeksi jäseneksi. Jos poissaolo on ollut lyhyempi summaa vähennetään
vastaavasti 20 %/vuosi.
9. Metsästykseen osallistujan on sitouduttava noudattamaan metsästyksen johtajan määräyksiä
sekä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
10. Metsästettäessä ase saa olla ladattu vain passipaikalla.
11. Koirametsästyksen aikana haukulle saa mennä vain koiranohjaaja(t).
12. Alkoholin vaikutuksen alaisena osallistuminen metsästykseen on kielletty.
13. Seurueen johtajan määräyksien ja hyvien metsästystapojen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa seuraavanlaisia seuraamuksia:
- varoitus.
- ns. aseeton palvelus.
- erottaminen määräajaksi seurueesta.
14. Seurueen päättävät omalta osaltaan lihanjakoperusteet.

11§

Muut asiat:
- Vesialueelle tekopuskien teko kielletty. Luotiaseen käyttö kielletty vesialueella.
- Merivartiosto ja poliisi valvoo liminganlahdella metsästystä.
- Hyviä metsästystapoja tulee kunkin noudattaa.
- Ahti Lunki totesi hirvitorneja ammutun haulikolla ja moitti asiasta metsästäjiä.

12§

Uusia jäsenanomuksia käsiteltiin 30 kpl. 26 hyväksyttiin ja 2 hylättiin puutteelisina
varauksella, että hyväksytään jos hakija toimittaa virallisen anomuksen tai virkatodistuksen
tai jäsenyys astuu voimaan sitten, kun 3 vuotta Kempeleessä tulee täyteen. 2 hylätiin
kokonaan.

13§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Taisto Mikkonen

Jorma Kiviniemi

