Kempeleen Metsästys- ja kennelyhdistys r.y
PÖYTÄKIRJA
Asia: Kesäkokous
Aika: 28.7.2016
Paikka: Pohjankievari
osallistujia:29
1.
2.
3.
4.
5.

Pj Janne Halunen avasi kokouksen klo:18:10
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
-Puheenjohtajakisi valittiin Janne Halunen ja Sihteeriksi Pekka Kälkäjä.
Valittiin kokoukselle, 2 ääntenlaskijaa ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
• Ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Laukka ja Marko Sivonen. Samat toimivat, myös pöytäkirjan tarkastajina
Puheenjohtaja luki asialistan ja se hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6.
Metsästysajat kaudelle 2016-2017
-Johtokunnan ehdotus alla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyyhky
Vesilinnut
Kanalinnut (Teeri-pyy)
Metso(myös koppelo)
Riekko
Peltopyy
Fasaani
Jänis ja rusakko
Metsäkauris (Kevätpyynti vapaa kaikille jäsenille)
Pienpedot ja haittaeläimet
Muut riistaeläimet

-Johtokunta ehdottaa kaikkiin valtion aikaa (jokainen on velvollinen tarkistamaan riistakohtaiset
rajoitukset, ennen metsälle menoa)
-Yleiset rauhoitusajat, Joulurauhoitus 24.12-26.12.2016 (Myös tammakangas)

Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.

7. Päätetään saaliskiintiöistä tulevalle kaudelle.
- Johtokunnan ehdotus saaliskiintiöistä kaudelle 2016-2017.
- Metsäkanalinnut

0 kpl (Kempeleen omilla alueilla)

- Fasaani

5kpl

- Metsäkauris

19kpl

- Peltopyy rauhoitettu

pitää ostaa 5€ lupa,jolla saa tuon 5 lintua ampua. Maksetaan seuran tilile.
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-Johtokunta ehdottaa, että perustetaan edellisvuosien tapaan kaurisporukka. Porukan kasaamiseksi johtokunta kutsuu
koolle perustamiskokouksen, jossa seuraan kuuluva voi ilmoittautua mukaan porukkaan. Kokous pidetään, ennen
marraskuuta. Porukka sopii keskenään lihan jaosta. Porukalle ehdotetaan annettavaksi 12 kaatolupaa. Porukka katsoo
tilanteen mukaan tarviiko kaikkia lupia käyttää.
- Johtokunta ehdottaa aktiiviruokkijoille annettavaksi 1 kauriin luvan. Aktiiviruokkijoista kerätään nimilista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonne Ahtimaa
Jorma Ahtimaa
Kalle Karppila
Matti Kärki
Antti Moilanen
Jonne Niemelä
Raimo Ollakka
Pentti Bordi
Tapio Kärki

-Johtokunta ehdottaa arvottavaksi 5 kpl kaatolupia. Luvan voittaja menettää mahdollisuuden osallistua
porukkapyyntiin. Mikäli arvan voittanut henkilö luovuttaa luvan kaurisporukalle, on hän oikeutettu porukkaan. Lisäksi ,
mikäli arpakaurista ei ole kaadettu viim 15.01.2017, siirtyy kyseinen lupa kaurisporukalle joka voi harkinnan mukaan
sen käyttää.
-Kaurisluvan voittivat:
Eemeli Kiviniemi
Matti Helin
Jouni Siekkinen
Jari-Pekka Pyörälä
Jarmo Siltavirta

•
•
•
•
•

-Metsästyslaki velvoittaa kauriin osalta kaatoilmoituksen tekoa. Jokainen ampuja on itse velvollinen tekemään
ilmoituksen, 7 päivän sisällä kaadosta.
-Muu riista

ei kiintiötä

Johtokunnan ehdotus kiintiöstä ja maksusta tammakankaalle, kaudelle 2016-2017.
-

Kanalintuja
3kp joista 1 saa olla metso
Jänis ja rusakko
ei kiintiötä
Muu riista
ei kiintiötä
Tammakankaan lupa jäsenelle. 10€/kausi
Tammakankaan vieraslupa 2kpl kanalintuja kaudelle, teeri/pyy tai 1 metso. Muulle riistalle ei kiintiötä,
saa käyttää myös porukoita. Vierasluvan hinta 10€ vrk/henk. Seuran jäsen mukana.

Päätös: Johtokunnan ehdotukset hyväksyttiin.

8.

Päätettiin rauhoitusalueista.
Johtokunnan ehdotus rauhoitusalueista.
-Ketolanperäntien-luonungintien-sähkölinjan välinen metsäalue.
-Jätevedenpuhdistamon alue. (Aitojen sisäpuolelle meno, ehdottomasti kielletty.)
-Vanhan 4 tien ja rautatien väli.
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-Moottoritien ja vanhan 4 tien väli.
-Vihiluoto
-Savikorpi
-Isoaukiontie-moottoritie-vanha 4tie-kempeleen keskustan välinen alue.
-Johtokunta ehdottaa jousimetsästyksen sallimista osalla alueista, poislukien, vihiluoto ja
jätevedenpuhdistamon alue.
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin

9.

Vieraiden käyttö metsällä Ja lupien hinnat kaudelle 2016-2017
-Johtokunnan ehdotus
-Jänikselle vieraslupa 25€/kausi
-Jäsen saa käyttää pienpetojahdissa vierasta/vieraita ilman eri korvausta.
-Ulkopaikkakuntalainen tai seuraan kuulumaton, voi anoa johtokunnalta lupaa pienpetopyyntiin, seuran
alueella, ilman eri korvausta.
-Kyyhkyjahtiin myydään vieraslupia. 25 kausi € (seuran jäsen oltava mukana)
-Vesilinnustukseen myydään vieraslupia.
-Fasaani jahtiin vieraslupia 10€ päivä,sisältää yhden linnun. Seuran jäsen mukana.
-Vesialueelle myydään vieraslupia. Vesialue käsittää letontien länsipuolisen alueen. Vierasluvan hinnat.
- kausilupa 75€
- aloituslupa 40€ (20.08-22.8.2016) mikäli myöhemmin haluaa ostaa kausiluvan,
täytyy maksaa vain 35€ erotus.
-päivälupa 15€. (Päiväluvalla ei saa metsästää 20-22.08.2016)
- Maksuohjeet näkyvissä seuran kotisivuilla.
-Seuran jäsen on vastuussa vieraistaan. Muistetaan hyvät käytöstavat metsällä ja pidetään mielessä että
melkein kaikki olemme vieraana jonkun mailla. Hylsyt pois jos mahdollista, varsinkin peltoalueilla. Pellolle jolta
satoa ei ole kerätty ei saa mennä. Mikäli esim lintu sattuu putoamaan kuitenkin tälläiseen paikkaan, pyrittävä
se hakemaan esim koiralla pois, jotta ei tallota viljaa.

10. Kenneljaoston asiat
11. Muut asiat.

-Luotiaseiden käyttö merilueella on kiellettyä.
-Kiinteiden tekopuskien teko merellä kielletty.
-Ohukaisella lampaat laiduntaa niittyrannan kuusiviljelmän päässä. Aitauksessa laumanvartijakoira. Turva alue
aitaukseen 150m.
-Keskusteltiin A-radan tilanteesta. Kaivataan lisää aktiivisia jäseniä ammuttajiksi.
-Siltavirta Jarmo, patisti laittamaan pöytäkirjat kotisivuille.
- Laidunalueella saa metsästää vesilintuja, muistetaan taas käyttäytymissäännöt. Pidetään koirat kurissa ja
ilmoitetaan laiduntajalle mahdollisista vahingoista.
-Koirahäkin kunnostukset alkavat. Kustannusarvio 4500€
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-Vesilintujen pyyntialueet, sekä rauhoitus/suojelualueet on merkitty metsästysseurojen ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Aikaisemmin merkittyjen maarajojen lisäksi, myös Temmesjoen
pohjois-puolen maaraja on merkitty Oulunsalin jakokunnan rajaan saakka. Ko merkit ovat punaisia
muovikeppejä ja ne ovat viranomaisten asettamia, joten niiden hävittäminen tai siirtäminen on rangaistava
teko.
-Nuorten metsästäjien haulikkoammunta kilpailu/metsästyshaulikko
Kilpailussa yksi tyttöjen 15v-20v sarja
yksi poikien 15v-20v sarja
Osallistumismaksu, sisältäen kiekot ja patruunat, on maksettu Liminganlahti Riistanhoito ja Metsästys
kassasta. Järjestelyistä vastaavat metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistyksen edustajat.
Ammunta vai teräshauleilla.
Paikka Kempeleen ampumarata 13.8.2016 klo 12:00 Ilmoittautumiset paikanpäällä.
Käsiteltiin uudet jäsenanomukset.
Uusia jäseniä ovat:
• Jimmy Alatalo, Hannu Kärppä, Janne Kiljo, Tuomas Savola (kun toimittaa uuden
virkatodistuksen), Ville Lehtosaari, Juhani Paavola, Onni Ylimartimo, Mika Vuorentola, Minna
Kehusmaa, Ari Flinkman, Kari Partanen, Marko Tervo, Juuso Silvola, Arttu Hannula, Joonas
Pyörälä

12. Puheenjohtaja pääti kokouksen klo 18:50.

