Kempeleen Metsästys- ja
Kennelyhdistys r.y

PÖYTÄKIRJA

Asia

Kesäkokous

Aika

4.8.2009 klo 19.00

Paikka

Kunnanvaltuuston istuntosali

Läsnä

33 osallistujaa (liite)

1§

Yhdistyksen puh.johtaja avasi kokouksen klo 19.00 kiitellen jäseniä hyvästä käyttäytymisestä metsällä ja
hyvistä suhteista maanomistajiin.
Samassa yhteydessä puheenjohtaja luovutti yhdistyksen puolesta lahjakortit metsästys- ja ampuma-alan
liikkeeseen Juho Autiolle ja Katariina Keikolle, 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 Taisto Mikkonen ja Matti Helin. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

5§

Puheenjohtaja luki kokouksen asialistan, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6§

Kenneljaoston asioina
Pohjois-Pohjanmaan kanakoiraharrastajat ovat anoneet koemaastoksi seuramme aluetta 17. - 18.10.2009.
Päätettiin myötää alueemme koemaastoksi tälle vuodelle ko. ajankohdaksi. Erillistä rauhoitusta ei ko. päiväksi
järjestetä.
Pohjois-Suomen mäyräkoirakerho anoo suullisesti maastoa piirinmestaruusajokokeeseen 12 .9.2009. Maasto
pääosin Juurussuon alueella. Maasto myönnetään. Erillistä rauhoitusta ei ko. ajankohdaksi järjestetä.

7§

Syksyn 2009 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. – 26.12.2009).
- Tammakankaan alueella valtion/riistanhoitopiirin metsästysajat
(rauhoitus 24. – 26.12.2009).
- Metsäkauris
Kesämetsästykseen 15.5 – 15.6.2010 rauhoitus.
Johtokunta esitti, että perustetaan kaurisporukka, jonka
järjestäytymiskokouksen johtokunta kutsuu koolle marraskuun puoliväliin
mennessä Rantalakeudessa ilmoittamalla. Kiintiönä 2 kpl aikuinen, 1 vasa.
Porukka sopii metsästyksestä ja lihanjaosta.
Kinnunen Henri esitti, että kaikkien kauriinpyyntiin halukkaiden kesken
arvotaan sovittu määrä lupia. Luvan saajat voivat metsästää kauriit
haluamallaan tavalla.
Mettovaara Henri esitti, että metsästetään johtokunnan esittämällä tavalla ja
jaetaan lihat erätulilla talvella.

Esityksistä äänestettiin siten, että ensin vastakkain olivat Kinnusen ja
Mettovaaran esitykset. äänestyksen tulos: Kinnusen esitys 10 ääntä,
Mettovaaran esitys 8 ääntä.
Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat johtokunnan ja Kinnusen esitykset.
Äänestyksen tulos: johtokunnan esitys 21 ääntä, Kinnusen esitys 7 ääntä.
Täten johtokunnan esitys tuli päätökseksi.
- Muut riistaeläimet
- Yleiset rauhoitusajat:

- Valtion aika.
- Joulurauhoitus 24.12 – 26.12.2009.

Syksyn 2009 saaliskiintiöiksi päätettiin seuraavaa:
- Kanalinnut
- Teeri ,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 siten, että pienriistan metsästykseen tulee aina kysyä maanomistajalta henkilökohtaisesti lupa.
- Isoaukiontie – moottoritie – vanha 4-tie- Kempeleen keskusta välinen alue.

9§

Johtokunta esitti, että vieraiden käyttö metsällä on kielletty muuten kuin vesialueelle vierasluvan lunastamalla
sekä Tammakankaalle isännän seurassa vierasluvalla. Vesilintualueen aloituslupa käsittää 20 ja 21.8. päivät.
Lupien hinnat on vahvistettu vuosikokouksessa. Äänestyksessä 6 ääntä.
Mettovaara Henri esitti, että jäniksen metsästykseen yhden vieraan voisi kerrallaan ottaa mukaan isännän
mukana. Erillistä vierasmaksua ei peritä. Saalisilmoituksen tekee vieraan isäntä. Äänestyksessä 20 ääntä.
Mettovaaran esitys tuli kokouksen päätökseksi.

10§

Muut asiat:
- Vesilinnustus- ja Tammakankaan luvat pannaan myyntiin Oulun Aseeseen. Jäseniä pyydettiin osallistumaan
17 – 20. 8. lupien myyntiin Oulun Aseeseen.
- Luvan voi maksaa myös yhdistyksen tilille 574044-44014.
- Puheenjohtaja muistutti, että luotiaseen käyttö vesialueella kielletty, samoin kiinteiden keinopuskien teko.
- Keskustelua ampumaradan jatkosta käytiin.
- Metsästysalueiden kartta pyritään saamaan nettisivuille mahdollisimman pian.

11§

Uusia jäsenanomuksia käsiteltiin 37 kpl. 33 hyväksyttiin suoraan. 1 hyväksyttiin 65 ha maavuokraa vastaan. 2
hyväksyttiin siitä alkaen, kun sääntöjen mukainen aika 3 v paikkakunnalla tulee täyteen. 1 kpl virkatodistuksen
tuotuaan.

12§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:
Matti Helin

Taisto Mikkonen

