Kempeleen Metsästys- ja
Kennelyhdistys r.y

PÖYTÄKIRJA

Asia

Kesäkokous

Aika

2.8.2007 klo 19.00

Paikka

Kunnanvaltuuston istuntosali

Läsnä

43 osallistujaa

(liite)

1§

Yhdistyksen puh.johtaja avasi kokouksen klo 19.01.
Samassa yhteydessä SML:n oulun piirin puheenjohtaja Sirkka Kyrö ja toiminnanjohtaja
Petri Riihijärvi luovuttivat Juho Autiolle, joka on saavuttanut luodikon nuorten sarjan
Suomenmestaruuden, SML:n pöytästandardin ja Kyösti Kurviselle, joka on voittanut
luodikon Suomenmestaruus hopean, puukon. Yhdistys myös luovutti heille lahjakortit
metsästys- ja ampuma-alan liikkeeseen.

2§

Kokous todettiin sääntöjenmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Siltavirta ja sihteeriksi Jarmo Siltavirta.

4§

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taisto Mikkonen ja Jouni Siekkinen. Heidät valittiin myös
ääntenlaskijoiksi.

5§

Puheenjohtaja luki kokouksen asialista, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6§

Kenneljaoston asioita ei ollut.

7§

Syksyn 2007 metsästysajoiksi päätettiin seuraavaa:
- Kyyhky
valtion aika.
- Vesilinnut
valtion aika.
- Kanalinnut
- Metso (ja koppelo)
rauhoitettu.
- Peltopyy
rauhoitettu.
- Fasaani
valtion aika
- Jänis ja rusakko
valtion aika (rauhoitus 24. – 26.12.2007).
- Tammakankaan alueella valtion/riistanhoitopiirin metsästysajat paitsi
Jänis rauhoitettu 1. - 10.9 (rauhoitus 24. – 26.12.2007).
- Yleiset rauhoitusajat:
- joulurauhoitus 24.12 – 26. 12.2007.

Syksyn 2007 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.
- Vanhan 4-tien ja rautatien väli.
- Vihiluoto.
- Savikorpi
- Isoaukiontie – moottoritie – vanha 4-tie- Kempeleen keskusta välinen alue.

9§

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

10§

Muut asiat:
- Matti Helin kyseli vuorokausiluvan hintaa. 12 €/vrk.
- Jouko Moilanen kehotti muistuttamaan väkeä tulemaan vuosikokoukseen.
Vuosikokousilmoitukseen tervetulotoivomus.
- Puheenjohtaja kehotti jäseniä malttiin metsällä.
- Korkiakosken talli tulee rakentamaan tien jakokunnan alueelle sorsanmetsästysalueelle.
- Jänisruton leviäminen alueella on tosiasia. Tästä keskusteltiin kokousväen keskuudessa.

11§

Uusia jäsenanomuksia käsiteltiin 34 kpl. 1 hyväksyttiin ehdolla, että toimittaa uuden
virkatodistuksen. 2 hyväksyttiin ehdolla, että täyttää ”virallisen” lomakkeen, johon kirjaus
jäsenyyden sitomisesta maanvuokraan.
2 hakemusta hylättiin.

12§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Taisto Mikkonen

Jouni Siekkinen

