
LIMINGAN-TEMMEKSEN  PÖYTÄKIRJA 
METSÄSTYSYHDISTYS RY 
 
 22.7.2021 
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KESÄKOKOUS 
 
Aika: 22.7.2021 klo 18.00 
Paikka: Yhdistyksen metsästysmaja 
Läsnä: 20 yhdistyksen jäsentä erillisen osallistumisluettelon mukaisesti 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Ari Haataja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Haataja ja sihteeriksi Katja Ahtiainen. 

 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Taipaleenmäki ja Tapio Korhonen . 
 

4. Todetaan kokouksen laillisuus 
Kokous todettiin lailliseksi. 
 

5. Hyväksytään työjärjestys 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 
 

6. Päätetään pienriistan rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja pyyntiajoista 
Päätettiin rauhoittaa seuraavat alueet: 
- Limingan kirkonkylän ympäristön alue: Rantakylän raja-sähkölinja-Liminganjoki-naisten väylä-
Temmesjoki-Haaransilta-8-tie-Rantakylän raja. Edellä mainitun alueen rauhoitus päättyy 1.10.2021. 
- Suutarinkylän alueelta Tyrnäväjoen ja Kylmäläntien välinen alue, välillä Alatemmeksen erän raja- 
Rajalan tila. Edellä mainitulla alueella sallitaan loukkupyynti.  
- Temmeksen alueelta Vanhantienvarren- Vt 4:n- Heinijärventien- Temmesjoen välinen alue 
- Pehkosen/Jukka Koskiahon maa-alue Lännentien varrella 
- Kiiskilänkylässä, Kuorilehto Meerin omistama kaivettu vesiallas 
- Temmeksellä Raimo Junttilan pellot 
- Suutarinkylässä Seppo Tervon kosteikko alue 
 
Kyyhkyjahdin metsästysajaksi päätettiin valtion aika, paitsi rauhoitusalueen rajana olevan  
sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8. klo 12.00. 
 
Päätettiin rauhoittaa peltopyy ja riekko. 
 
 Vesilintujahti päätettiin alkavaksi valtion ajalla. 
 
Hallitus esitti merihanhen metsästyksen alkavan valtion ajalla pelloilla maanomistajan luvalla, joka 
hyväksyttiin.  
 
Metsäkanalintujen metsästysajaksi päätettiin valtion aika. 
 

7. Kiinteiden keinopuskien ja luotiaseen käyttö Limingan lahden vesialueella 
Päätettiin, että kiinteiden keinopuskien teko ja luotiaseen käyttö Limingan lahden vesialueella ovat 
kiellettyjä turvallisuussyistä. 
 

8. Kauriin metsästys ja pyyntimäärä 
Hallitus esitti valtion aikaa ilman kiintiötä, joka hyväksyttiin. 
 

9. Päätetään saaliskiintiöistä: metso, teeri ja pyy 
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Metsäkanalintujen saaliskiintiöksi päätettiin 4 kanalintua/kausi/metsästäjä, joista yksi saa olla metso 
tai koppelo. Pyylle ei asetettu kiintiötä. Vieraalle kiintiöt ovat samat. 
 

10. Päätetään joulurauhasta riistalle 
Päätettiin riistan joulurauha 23.-25.12.2021. 
 

11. Päätetään lupien hinnat vesi- ja maa-alueille 
Päätettiin lupien hinnat seuraavasti: 
 
Liminganlahden vesialue: 
- jäsen     35€/kausi 
- vieras aloitus 20.8. klo 12.00-21.8. klo 00.00   50 € 
- 21.8. klo 00.00 lähtien   25 €/vrk 
- kausilupa    100 € 
 
Maa-alue: 
- vieraan päivälupa jäsenen mukana   15 € /päivä 
- kausilupa jäsenen mukana    150 € 
 
Pienpetojen pyyntilupia ei myydä yhdistyksen ulkopuolisille. 
 
 

12. Päätetään maksu pitkänkokeen koirille 
Päätettiin 25€ koemaksuksi, ei koske seuran omia kokeita. 
Kenneljaosto organisoi koirakokeet. 
 

13. Lupien myynti 
Luvat myydään internetissä kotisivujen ohjeiden mukaan.  
 
Maksuohjeet seuran tilille ks. www.litemy.fi 
 

14. Limingan lahden vesialueen rajojen merkitsijät 
Todettiin, että Aarne Tervo on apureidensa kanssa huolehtinut vesialueen merkinnöistä. 
 

15. Saalisilmoitusten palautus 
Saalisilmoitukset tulee palauttaa 31.1.2022 mennessä. 

 
16. Suurpetojen pyyntilupien anominen (ilves) 

Päätettiin, että lupia ei anota. 
 

17. Muut asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä 
- Ari Haataja kertoi haapanan siipinäytteiden keräyksestä 
- seuran kartoista keskustelua 
- Ruutikankaan ampumaradasta keskustelua 
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18.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52 

 
 
Ari Haataja   Katja Ahtiainen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
    
 
 
Tapio Korhonen   Mikko Taipaleenmäki 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja  


