Kempeleen Metsästys- ja
Kennelyhdistys r.y

PÖYTÄKIRJA

Asia

Kesäkokous

Aika

28.7.2004 klo 19.00

Paikka

Kunnanvaltuuston istuntosali

Läsnä

57

osallistujaa

(liite)

1§

Yhdistyksen puh.johtaja avasi kokouksen klo 19.00.

2§

Kokous todettiin sääntöjenmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Siltavirta ja sihteeriksi Jarmo Siltavirta.

4§

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Siltavirta ja Kalevi Moilanen. Heidät valittiin myös
ääntenlaskijo

5§

Luettiin kokouksen asialista, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6§

Kenneljaoston asioina todettiin, että 9.10.2004 ja 20.11.2004 järjestetään ajokokeet.
Päätettiin rauhoittaa ko. päivät lukuunottamatta hirven ja vesilinnunpyyntiä.

7§

Syksyn –2004 metsästysajoiksi päätettiin seuraavaa:
- Kyyhky
valtion aika (rauhoitus 22.8 klo 24.00 – 27.8 klo 18.00)
- Vesilinnut
valtion aika (rauhoitus 22.8 klo 24.00 – 27.8 klo 18.00)
- Kanalinnut
- Metso (ja koppelo)
rauhoitettu
- Peltopyy
rauhoitettu
- Fasaani
10.9 – 31.10.2004
- Jänis ja rusakko
10.9.2004 – 28.2.2005.
- Tammakankaan alueella valtion/riistanhoitopiirin metsästysajat.
- Yleiset rauhoitusajat:
- 22.8 klo 24.00 – 27.8 klo 18.00.
- 9.10 ja 20.11.2004.
- joulurauhoitus 24.12 – 26. 12.2004.
- Tammakankaan alueella valtion/riistanhoitopiirin metsästysajat.
Syksyn 2004 saaliskiintiöiksi päätettiin seuraavaa:

- Kanalinnut
-Teeri, riekko ,pyy yht. 1 kpl/kausi
- Fasaani
1 kpl/kausi
- 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 vesilintualueella letontien meren puolella voi käyttää kerran kaudessa vierasta
metsällä, mutta ei aloituspäivinä 20.8 eikä 27.8.

10§

Vahvistettiin yhdistykselle hirvijohtajien laatimaan hirvisääntöön seuraavat muutokset::
Kohta 4 muutetaan muotoon" Hirvenmetsästykseen osallistujalla tulee olla kyseisenä
vuonna suoritettu ampumakoe tai kaksi kertaa todistetusti suoritettu harjoitusammunta." ja
kohta 6 poistetaan kokonaan.

11§

Muut asiat:
- Vesialueelle tekopuskien teko kielletty. Luotiaseen käyttö kielletty vesialueella.
- Merivartiosto ja poliisi valvoo liminganlahdella metsästystä.
- Hyviä metsästystapoja tulee kunkin noudattaa.
- Muistutettiin, että vaikka metsästystä voidaan harjoittaa 150 m etäisyydellä taloista tulee
metsästys tapahtua häiritsemättä asukkaita.
- Aulis Martinkauppi muistutti autojen pysäköinnistä siten, ettei maanomistajien kulku
tiluksille esty.
- Jarkko Isotalus esitti, että yhdistyksen nettisivuille lisättäisiin kartta. Jorma Tuliniemi
esitteli kunnan osoitekartan käyttöä sivuillamme.Hanke on vireillä ja etenee pikkuhiljaa.

12§

Uusia jäsenanomuksia käsiteltiin 26 kpl. 25 hyväksyttiin ja 1 hyväksyttiin alkavaksi sitten,
kun 3 vuotta Kempeleessä tulee täyteen.

13§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Yrjö Siltavirta

Kalevi Moilanen

