Kempeleen Metsästys- ja
Kennelyhdistys r.y.

PÖYTÄKIRJA

Asia

Kesäkokous

Aika
Paikka

04.08.2011 klo 19:00
Kempeleen nuorisoseura

1§

Varapuheenjohtaja Jarmo Tuohino avasi kokouksen kello 19:00

2§

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3§

Puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Tuohino ja Sihteeriksi Henri Kinnunen.

4§

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Risto Ervasti ja Pekka Kälkäjä ,samat toimivat sekä ääntenlasikaja että pöytäkirjan
tarkastajina.

5§

Puheenjohtaja luki kokouksen asialistan.

6§

Kenneljaoston asiat,ajokokeet,ym.
Luettiin Pohjois-pohjanmaan kanakoiraharrastajien anomus vuodelle 2011.
Esitetään,että lupa myönetään juoksutukseen ja kokeen järjestmiseen 1.10 lähtien.
Pudotuslupa voidaan myöntää fasaanille,mutta ei peltopyylle. Erillistä rauhoitusta ei
erillistä rauhoitusta ei esitetä.

päätös:

Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
Pohjois-Suomen mäyräkoirakerhon koe anomus.
Esitetään ,että myönetään lupa ajokokeiden järjestämiseen
29.8 – 11.9.2011, 8.10.2011 ja 29.10.2011. Erillistä rauhoitusta ei tarvita.

päätös:

7§

Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.

Päätettään esityksistä metsästysajoiksi.
-

Kyyhky Valtion aika, pelloille ei ennen 1.10. ilman maanomistajan lupaa.
Vesilinnut Valtion aika
Kanalinnut Valtion aika 10.9 – 31.10.2011 (jokainen huolehtii itse tiedon
muutoksista)
Metso ja (Koppelo)
Rauhoitettu
Peltopyy
Rauhoitettu
Fasaani
Valtion aika
jänis ja rusakko
Valtion aika
Metsäkauris
Valtion aika 15.5-16.6.2011 rauhoitus.
Johtokunta esittää,että perustetaan kaurisporukka,jonka järjestäytymiskokouksen
johtokunta kutsuu koolle marraskuun puoliväliin mennessä rantalakeudessa
ilmoittamalla.

Porukka sopii metsästyksestä ja lihanjaosta.
Lisäksi ehdotetaan ,että metsästysmahdollisuuksien ja muotojen
monipuolistamisen takia arvotaan kesäkokouksessa 3 kpl kaatolupia halukkaitten
kesken. Lupien voittajat saavat itse päättää millä muotoa metsästävät kys eläimet.
Luvan voittaja menettää kuitenkin oikeuden porukkapyyntiin. Luvalla saa kaataa
joko pukin tai vasan.
Lisäksi esitetään ,että aktiiviruokkijat saavat porukalla metsästää yhden kauriin.
Tammakankaan alueella. Valtion ajat
Joulurauha
24.-26.12.2011 sekä Kempeleessä että Tammakankaalla.
-Markku Neuvonen ehdotti välirauoitusta sorsa alotuksen jälken su klo 24
seuraavaan Perjantaihin klo:12. Kyseessä olisi leton puolinen alue.
Ehdotus sai kannatusta ja siitä piti äänestää.
Neuvosen ehdotus sai ääniä
Puolesta: 12 ääntä
Vastaan: 34 ääntä
-Näin ollen johtokunnan ehdotus hyväksyttiin metsästysajoiksi.
8§

Päätetään esityksistä saaliskiintiöiksi.
-Kanalinnut
- Teeri,pyy yht. 1kpl kaudessa (riekko ja metso rauhoitettu)
- Fasaani
ei kiintiötä
-Metsäkauris
8kpl
(porukka pyynnissä 2 aikuista ja 2 vasaa)
(muussa pyynnissä joko vasa tai pukki)
Tammakankaan alue Kiintiönä 3kpl kanalintuja joista 1 saa olla metso.
-Tammaknkaan vieraslupa 1kpl kanalintuja.

päätös:

- Muita ehdotuksia ei tullut, joten johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.

9§

Päätetään esityksistä rauhoitusalueiksi. Esitetään entisiä, jotka ovat
- Ketolanperäntie-lounungintie-sähkölinjan välinen metsästysalue.
- Jäteveden puhdistamon alue (aitojen sisälle ei mitään asiaa)
- 4 tien ja rautatien väli.
- Vihiluoto
- Savikorpi
- Isoaukiontie-moottoritie-vanha 4 tie- Kempelen keskustan välinen alue.

päätös:

- Ei muita ehotuksia. Esitys hyväksyttiin.

10§

Päätetään esityksistä vieraan käyttämisestä metsällä.
-

päätös:

Esitetään, että jäsen saa käyttää jänisjahdissa yhtä vierasta kerrallaan ilman eri
korvausta.
Esitetään ,että jäsen saa käyttää pienpetojahdissa vierasta/vieraita ilman eri
korvausta.
Lisäksi ulkopaikkakuntalainen tai seuraan kuulumaton, voi anoa johtokunnalta
lupaa pienpetojahtiin Kempeleen metsästysseuran alueella ilman eri korvausta.
Muun metsästyksen yhteydessä vieraiden käyttö on kiellettyä.
vesialueelle myydään vieraslupia. vesialue tarkoittaa letontien länsipuolista aluetta.
- Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.

11§
-

12§

Muut asiat.
Pekka Kälkäjä Muistutti siisteydestä uudella niitosalueella letossa.
Lisäksi muistutti,että pelloille ajo on kielletty.
Seuran vieraslupien maksua, sekä tammakankaan maksua suoraan tilille
ehdotettiin ja se todettiin onnistuvan.
Maks tiedot tulevat seuan nettisivuille sekä facebook:kiin seuran sivulle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

muut:

Sihteeri

