Kempeleen Metsästys- ja
Kennelyhdistys r.y

PÖYTÄKIRJA

Asia

Kesäkokous

Aika

27.7.2006 klo 19.00

Paikka

Kunnanvaltuuston istuntosali

Läsnä

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 Pentti Heikkinen ja Pentti Bordi. Heidät valittiin myös
ääntenlaskijoiksi.

5§

Luettiin kokouksen asialista, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6§

Kenneljaoston asioina Pohjois-Pohjanmaan kanakoiraharrastajat ovat anoneet koemaastoksi
seuramme aluetta 15.10.2006. Päätettiin myötää alueemme koemaastoksi ko. ajankohdaksi.
Ko. aika rauhoitetaan.

7§

Metsäkauris rauhoitettiin metsästysvuodeksi 2006 – 2007 johtokunnan esityksen mukaisesti.

8§

Syksyn 2006 metsästysajoiksi päätettiin seuraavaa:
- Kyyhky
valtion aika.
- Vesilinnut
valtion aika.
- Kanalinnut
- Metso (ja koppelo)
rauhoitettu.
- Peltopyy
rauhoitettu.
- Fasaani
10.9 – 28.2.2007.
- Jänis ja rusakko
10.9.2006 – 28.2.2007 ( rauhoitukset 15.10, 9 -10.12. ja 24. –

26.12.2006).
- Tammakankaan alueella valtion/riistanhoitopiirin metsästysajat paitsi
Jänis rauhoitettu 1. - 10.9 (rauhoitus 24. – 26.12.2006).
- Yleiset rauhoitusajat:
- 15.10.2006 pienriistan rauhoitus.
- 9.-10.12.2006 yleinen rauhoitus.

- joulurauhoitus 24.12 – 26. 12.2006.
Syksyn 2006 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
- Isoaukiontie – moottoritie – vanha 4-tie- Kempeleen keskusta välinen alue.

10§

Päätettiin, että vieraiden käyttö metsällä on kielletty muuten kuin vesialueelle vierasluvan
lunastamalla. Aloituslupa käsittää 20. ja 21. 8. päivät. Lupien hinnat on vahvistettu
vuosikokouksessa.

11§

Muut asiat:
- Jätevedenpuhdistamonalueella on edelleen jatkunut metsästys. Puheenjohtaja muistutti,
ettei alueelle saa mennä metsästämään.
- Hannu Holappa on sanonut irti peltoalueensa metsästykseltä.
- Matturin perikunnan rek:no 20:178 maa-alue on sanottu irti pienriistanmetsästyksestä.
- Monkkasenalueen rauhoitusalueesta muistutettiin.
- Matti Kokko esitti, että moottoritien hirviaitaa tilkittäisiin, ettei koirat pääse aidan alta
tielle.
- Puheenjohtaja luovutti yhdistyksen huomionosoitukset Kyösti Kurviselle hirvenhiihdon
Suomen-mestaruudesta ja Juho Autiolle ilmaluodikon juniorien Suomenmestaruus
pronssimitalista.

12§

Uusia jäsenanomuksia käsiteltiin 33 kpl. 2 hyväksyttiin ehdolla, että toimittaa uudet
virkatodistukset. 1 hyväksyttiin ehdolla, että täyttää ”virallisen” lomakkeen. 2 hakemusta
hylättiin.

13§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Pentti Heikkinen

Pentti Bordi

