Kempeleen Metsästys- ja
Kennelyhdistys r.y

PÖYTÄKIRJA

Asia

Kesäkokous

Aika

1.8.2005 klo 19.00

Paikka

Kunnanvaltuuston istuntosali

Läsnä

45 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 Matti Siltavirta ja Seppo Sarlin. Heidät valittiin myös
ääntenlaskijoiksi.

5§

Luettiin kokouksen asialista, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6§

Kenneljaoston asioita ei ollut

7§

Metsäkauris rauhoitettiin metsästysvuodeksi 2005 – 2006 johtokunnan esityksen mukaisesti.

8§

Syksyn 2005 metsästysajoiksi päätettiin seuraavaa:
- Kyyhky
valtion aika (rauhoitus 22.8 klo 24.00 – 26.8 klo 18.00).
- Vesilinnut
valtion aika (rauhoitus 22.8 klo 24.00 – 26.8 klo 18.00).
- Kanalinnut
- Metso (ja koppelo)
rauhoitettu.
- Peltopyy
rauhoitettu.
- Fasaani
10.9 – 31.10.2005.
- Jänis ja rusakko
10.9.2005 – 28.2.2006.
- Tammakankaan alueella valtion/riistanhoitopiirin metsästysajat paitsi
Jänis rauhoitettu 1. - 10.9 (joulurauhoitus 24.12 – 26.12.2005).
- Yleiset rauhoitusajat:
- 22.8 klo 24.00 – 26.8 klo 18.00.
- joulurauhoitus 24.12 – 26. 12.2005.
Syksyn 2005 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.
9§

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

10§

Päätettiin, että vieraiden käyttö metsällä on kielletty muuten kuin vesialueelle vierasluvan
lunastamalla.

11§

Muut asiat:
- Jarkko Isotalus kysyi minkä verran kausilupia myydään yleensä.
- Jarmo Tuohino muistutti metsästäjiä maanomistajien toivomuksesta, ettei vilja- eikä
muitakaan peltoja saa polkea metsästäessä.
- Jouni Siekkinen ehdotti, että jatkossa kokousilmoitus laitetaan myös yhdistyksen
Internet-sivuille.
- Esitettiin, että yhdistyksen riistanvartijoita lisättäisiin. Rhy järjestää kursseja joihin voi
ilmoittautua. Internet-sivuille pyritään saamaan kurssin ajankohta ja
ilmoittautumismahdollisuus.
- Metsäntutkimuslaitoksen tielle on laitettu puomi, johon yhdistyksellä ei ole avainta.
Ajoneuvoliikenne alueelle on täten poikki.
- Matti Helin esitti, että Ahtimaan kämpälle johtavalle tielle ajettaisiin soraa, että tiepohja
kestäisi sorsastajien kulkemisen.

12§

Uusia jäsenanomuksia käsiteltiin 26 kpl. 2 hyväksyttiin ehdolla, että toimittaa uudet
virkatodistukset. 1 hyväksyttiin ehdolla, että täyttää ”virallisen” lomakkeen. 2 hyväksyttiin,
koska vuokraavat samalla 10 ha metsästysaluetta. 1 hakemus hylättiin.

13§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Matti Siltavirta

Seppo Sarlin 040 716 8920

