Kesäkokous
PÖYTÄKIRJA
aika 26.7.2018
paikka: Kempeleen kunnanvaltuustosali
Osallistujia: 31 jäsentä ja 2 jäsenyyttä hakevaa, joilla ei äänioikeutta.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Kälkäjä avasi kokouksen klo 18:02.
( Lisäksi puheenjohtaja mainitsi kokouksen alussa 10.08 alkavasta hanhenpyynnistä. Ei pelloille,
joilta sato korjaamatta.)
2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta
Todettin kokouksen laillisuus ja päätösvalta. Kokouksesta on ilmoitettu Rantalakeudessa 11.07.2018, sekä
seuran kotisivuilla ja Facebookissa.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kälkäjä ja sihteeriksi Henri Kinnunen.
4. Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Moilanen ja Jonne Niemelä. Samat henkilöt toimivat myös
ääntenlaskijoina.
5. Luetaan kokouksen asialista, kohdat 1-4 jo käyty.
-Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
6. Metsästysajat kaudelle 2018-2019
Johtokunnan ehdotus alla
-Kaikissa muissa valtion ajat, paitsi Fasaanilla. Johtokunta ehdottaa fasaanijahdin alkamiseksi
1.11.2018 lähtien.
-Yleinen joulurauha 24.12-26.12.2018 (Myös Tammakangas)
Päätös: Muita esityksiä metsästysajoista ei tullut. Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.

7. Päätetään saaliskiintiöistä kaudelle 2018-2019.
Johtokunnan ehdotus alla.
-Kanalinnut teeri/pyy

2kpl

-Fasaani

20€ lisämaksu / ei kiintiötä

Kauris

Ei kiintiötä

Perustetaan kaurisporukka. Porukkaa varten kutsutaan koolle kauriskokous, jossa seuran jäsen, voi
ilmoittautua mukaan porukkaan. Porukka sopii keskenään lihanjaosta.
Kauriinpyynti vapautetaan kaikille 01.01.2019 lähtien.
Jousijaostolla on oma porukka, johon pääsee mukaan liittymällä jaostoon.
-

Metsästyslaki velvoittaa kauriin osalta kaatoilmoituksen tekoa. Jokainen ampuja on itse velvollinen
tekemään kaatoilmoituksen 7 päivän sisällä kaadosta.

Muu riista, ei kiintiötä.
Päätös: Muita ehdotuksia ei tullut ja näin ollen johtokunnan ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

Tammakankaan kiintiö
Kanalinnut 3kpl joista 1 saa olla metso
muu riista ei kiintiötä.
Tammakankaan lupa 10€/kausi/jäsen

Tammakankaan vieraslupa
2kpl kanalintuja /kausi, joista 1 saa olla metso.
muu riista ei kiintiötä.
saa käyttää myös porukoita, hinta 10€ vuorokausi. Seuran jäsen mukana.
Päätös: Myös tammakankaan osalta johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.

8. Päätetään rauhoitusalueista.
Johtokunnan ehdotus alla.
Samat alueet kuin ennen.
-Ketolanperän luontopulku
-Jätevedenpuhdistamon alue. (aitojen sisäpuolelle meno ehdottomasti kielletty.)
-Vanhan 4 tien ja moottoritien välinen alue.
-Vanhan 4 tien ja rautatien välinen alue.
-Vihiluoto.
-Savikorpi
-Isoaukiontien-vanhan 4 tien-moottoritien ja kempeleen keskustan välinen alue.

Edellisvuosien tapaan jousijaostolle sallitaan pyynti osalla alueista, poislukien jäteveden puhdistamo ,
luontopolku ja vihiluoto.
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.
9. Vieraiden käyttö metsällä ja vieraslupien hinnat.
Johtokunnan ehdotus
-

Jänikselle myydään vieraslupia, 75€/kausi. Luvan ostajan tulee olla selvillä seuran alueista, ennen
metsälle menoa.
Pienpetojen ajopyynnissä sallitaan vieraan käyttö ilman korvausta/seuran jäsen mukana.
Ulkopaikkakuntalainen voi anoa johtokunnalta lupaa pyytää pienpetoja seuran alueella, ilman
korvausta. (Loukku/Kyttäyspyynti.
Kyyhkylle myydään vieraslupia 25€/kausi/jäsen mukana metsällä.
Fasaanijahtiin vieraille juoksutuslupa 10€/vrk. Lisäksi mahdollinen pudostus 20€/lintu. Jäsen oltava
mukana metsällä.
Vesilinnuille myydään vieraslupia.Letontien itäpuolella metsästettäessä, seuran jäsen tulee olla
mukana metsällä. (Lupien hinnat päätetty vuosikokouksessa. )
Päätös: Päätettiin käydä jokainen kohta erikseen.
-Jänis
Pekka Komulainen ehdotti, että jänikselle ei myydä vieraslupia. Esitystä kannatettiin ja siitä
suoritettiin äänestys.
tulos
Komulaisen ehdotus 18 ääntä

Johtokunnan ehdotus 7 ääntä

Päätös: Komulaisen ehdotus tuli voimaan. Jänikselle ei myydä vieraslupia kaudelle 2018-2019.

-Pienpetojen ajopyynti
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin. Saa käyttää vieraita ilman eri korvausta/Seuran
jäsen mukana
-

Ulkopaikkakuntalainen tai seuraan kuulumaton voi anoa johtokunnalta lupaa pienpetojen
loukku/kyttäyspyyntiin seuran alueilla, ilman eri korvausta
Päätös: Hyväksyttiin

-

- Kyyhkylle myydään vieraslupia 25€/kausi/jäsen mukana metsällä.
Päätös. Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

-

- Fasaanijahtiin vieraille juoksutuslupa 10€/vrk. Lisäksi mahdollinen pudostus 20€/lintu. Jäsen
oltava mukana metsällä.
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

-

Vesilinnuille myydään vieraslupia.Letontien itäpuolella metsästettäessä, seuran jäsen tulee olla
mukana metsällä. (Lupien hinnat päätetty vuosikokouksessa. )
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Leton tien itäpuolella metsästettäessä,
tulee seuran jäsen olla mukana.
-Jonne Niemelä ehdotti, että myös haittalintujen metsästykseen myönnetään vieraslupia.
Niemelän ehdotusta kannatettiin.
Päätös: Haittalintujen pyyntiin, voi johtokunta myöntää luvan ilman eri korvausta. Seuran jäsen
tulee olla mukana. Lupaa hakiessa tulee myös olla selvillä alue jossa metsästys tapahtuu.

Tiedoksi metsästäjille
Seuran jäsen on vastuussa vieraistaan. Muistetaan hyvät käytöstavat metsällä ja pidetään mielessä,
että melkein kaikki olemme vieraana jonkun mailla. Hylsyt pois maastosta jos mahdollista, varsinkin
peltoalueella. Pelloille joilta satoa ei ole korjattu, ei saa mennä. Mikäli esim lintu sattuu putoamaan
kuitenkin tällaiseen paikkaan, pyrittävä se hakemaan esim koiralla pois, jotta ei tallota viljaa.
Epäselvissä tilanteissa, voi olla suoraan yhteydessä johtokuntaan, tai mikäli tulee jotain keskustelua
metsästysalueilla, voidaan asiat selvittää yhdessä. Mikäli maanomistaja on tiedossa, ei katsota
pahalla mikäli kysytään lupa , jollei olla varmoja asiasta/alueista.

10. Sääntömuutosehdotukset.
1. Jokainen seuralainen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun, sille annettuun eräpäivään
mennessä. Mikäli jäsenmaksua ei maksa huomautuslaskusta huolimatta, katsotaan jäsenyyden
päättyneen. Irtisanotulla jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä ja tulla kuulluksi, seuraavassa
kokouksessa.
2. Jäsenmaksut tulevat maksuun alkuvuodesta ja se on vuosikohtainen. Jäsenmaksulla katetaan
seuran toiminta ja se tulee maksaa, vaikka et metsästäisikään.
3. Jäsenmaksuihin liittyen jokainen jäsen on velvollinen huolehtimaan, itse yhteystietojensa
ajantasaisuuden.
4. Johtokunta pystyy käsittelemään ja hyväksymään uudet jäsenanomukset. Jäsen hyväksytään,
mikäli kaikki hakuehdot täyttyvät ja enemmistö johtokunnasta on hyväksymisen kannalla. Uusista
jäsenistä tiedotetaan seuran kotisivuilla.

Muutokset astuvat voimaan sillä päivämäärällä, kun ne päivittyvät yhdistysreksiteriin.

Päätös. Johtokunnan ehdtotukset sääntömuutoksista hyväksyttiin yksimielisesti, eikä eriäviä
ääniä tai vastaehdotuksia tullut.
11.Ampumarata asiat
Johtokunta ehdottaa, muille kuin seuran jäsenille vierasmaksua.
Hinnat.
6€/vrk
tai
35€/vuosi
Maksu suoritetaan, joko puhelinmaksulla tai tilisiirrolla
Päätös: Asiasta keskusteltiin paljon ja lisäksi Eemeli Kiviniemi ehdotti, että hinnaksi tulisi 8€/vrk
tai 35€/kausi. Kiviniemen ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin päätökseksi Äänin
Kiviniemi 16 ääntä
Johtokunta 10 ääntä
Keskusteltiin ampumaradan tilanteesta ja mitä jatkossa tapahtuu radalla. Meluntorjunnan
kanssa tehdään töitä, että saadaan meluarvot tarvittavan rajan sisälle.
Muistutettiin myös, että jokainen seuralainen on velvollinen puuttumaan asiaan, jos havaitsee
radalla ilkivaltaa ym.
Maalipurkit ja muuta vastaavat eivät ole maalitauluja.
Omat roskat kerätään pois.

