Kempeleen Metsästys- ja
Kennelyhdistys r.y

PÖYTÄKIRJA

Asia

Kesäkokous

Aika

3.8.2008 klo 19.00

Paikka

Kunnanvaltuuston istuntosali

Läsnä

29 osallistujaa

(liite)

1§

Yhdistyksen puh.johtaja avasi kokouksen klo 19.00.
Samassa yhteydessä puheenjohtaja luovutti yhdistyksen puolesta lahjakortit metsästys- ja
ampuma-alan liikkeeseen Juho Autiolle, Katariina Keikolle ja Kyösti Kurviselle, jotka ovat
menestyneet kuluvana vuonna SML:n metsästysammunnoissa.

2§

Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Moilanen ja sihteeriksi Jarmo Siltavirta.

3§

Kokous todettiin sääntöjenmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Helin ja Jouni Siekkinen. Heidät valittiin myös
ääntenlaskijoiksi.

5§

Puheenjohtaja luki kokouksen asialistan, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6§

Kenneljaoston asioina oli Pohjois-Pohjanmaan kanakoiraharrastajat ovat anoneet
koemaastoksi seuramme aluetta 19.10.2008. Päätettiin myötää alueemme koemaastoksi tälle
vuodelle ko. ajankohdaksi. Erillistä rauhoitusta ei ko. päiväksi järjestetä.
Perämeren Bassetit r.y. on anonut yhdistykseltämme ajokokeisiin maastoa 20.9.2008.
Johtokunta on myöntänyt maaston ajokokeeseen. Erillistä rauhoitusta ei ko. päiväksi
järjestetä.

7§

Syksyn 2008 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. – 26.12.2008).
- Tammakankaan alueella valtion/riistanhoitopiirin metsästysajat
(rauhoitus 24. – 26.12.2008).

- Metsäkauris
rauhoitettu.
- Yleiset rauhoitusajat:
- Joulurauhoitus 24.12 – 26. 12.2008.
Syksyn 2008 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.
- Tammakankaan vieraslupa
1 kpl kanalintu. Muulle riistalle ei kiintiötä.

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 sekä Tammakankaalle isännän seurassa vierasluvalla. Vesilintualueen
aloituslupa käsittää 20. 21 ja 22. 8. päivät. Lupien hinnat on vahvistettu vuosikokouksessa.

10§

Muut asiat:
- Pasi Kähkölä kysyi onko seuralla aikomusta panostaa fasaanin kasvatukseen.
Puheenjohtaja sanoi, että seura toimii, kuten jäsenet haluaa sen toimivan ja jos puuhaan
löytyy jäseniä niin eiköhän se onnistu.
- Kari Sirola kehotti jäseniä malttiin metsällä ja muustakin käyttäytmisestä.
- Jorma Tuliniemi kertoi, että metsissä ulkoilutetaan koiria luonnon lisääntymiskaudella.
- Jouko Moilanen kertoi Liminganlahden yhteistoimintakokouksen päätöksistä.
- Tammakankaan luvat pannaan myyntiin Oulun Aseeseen.

11§

Uusia jäsenanomuksia käsiteltiin 31 kpl. 27 hyväksyttiin suoraan. 2 hyväksyttiin ehdolla,
että toimittaa virkatodistuksen. 1 hyväksyttiin ehdolla, että 7,1 ha maatila on seuralle
vuokrattu. Kirjaus jäsenyyden sitomisesta maanvuokraan.
1 hyväksytään, kun 3v paikkakunnalla tulee täteen..

12§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Matti Helin

Jouni Siekkinen

