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Pöytäkirja 29.7.2010
LIMINGAN-TEMMEKSEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N KESÄKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:
1)

2)

3)

29.7.2010 klo 19.10-19.50
Yhdistyksen metsästysmaja
26 yhdistyksen jäsentä erillisen osallistumisluettelon mukaisesti, liite n:o 1
Kokouksen avaus
Kokouksen avauksen suoritti yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannu Pietiläinen toivottaen osallistujat
tervetulleiksi.
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pietiläinen ja sihteeriksi Eero Pietilä.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi Mika Pulli ja Jari Häkkinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

4)

Kokouksen laillisuus
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5)

Kokouksen työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaiseksi.

6)

Pienriistan rauhoitusalueet
Kokouksen päätös pienriistan rauhoitusalueeksi:
Rantakylän raja-sähkölinja-Liminganjoki-naistenväylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie-Rantakylän raja.
Em. alue on rauhoitettu ajalla 10.8.-30.9.2010.

7)

Kyyhkyjahdin aloitus
Valtion aika, paitsi rauhoitusalueen rajana olevan sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8. klo
12.00.

8)

Vesilintujen ja kyyhkyjen mahdollinen rauhoitusaika sekä peltopyyn rauhoitus
Vesilintujen metsästysajaksi tuli valtion aika.
Peltopyy päätettiin rauhoittaa.

9)

Kiinteiden keinopuskien teko ja luotiaseen käyttö Liminganlahden vesialueella
Päätettiin kieltää kiinteiden keinopuskien teko sekä luotiaseen käyttö vesilintujen pyynnissä
Liminganlahden vesialueella turvallisuussyistä.

10

Metsäkanalintujen metsästysaika
Valtion aika 10.9.-15.10.2010 (metso, teeri ja pyy)
Riekko on rauhoitettu.

11)

Jäniksen metsästysaika
Valtion aika

12)

Saaliskiintiöt
Saaliskiintiöiksi kokous päätti: Metsäkanalinnut; 4 kpl/kausi/metsästäjä, linnuista saa yksi olla joko
metso tai koppelo. Jänis, ei rajoitusta. Luvan lunastaneen vieraan kiintiöt ovat myös em. kanalintujen
osalta.
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13) Kauriin metsästys ja pyyntimäärä
Kokous päätti, että kaurista saa metsästää valtion aikana ja sääntöjen mukaan. Mitään saaliskiintiötä
ei tullut.
14) Joulurauha
joulurauha kaikelle riistalle 23.12. klo 00.00-26.12. klo 24.00.
15) Lupien hinnat
Kauden 2010-2011 lupien hinnoiksi päätettiin:
Liminganlahden vesialue:
Jäsen
Vieras, aloitusvuorokausi 20.8. klo 12.00-21.8. klo 12.00
”
21.8. klo 12.00 lähtien
”
kausilupa
”
1.9. lähtien
Maa-alue:
” päivälupa jäsenen mukana
Pienpetopyyntilupa ulkopuolisille yhdistyksen jäsenen mukana !
-Yhdistyksen jäsenen oltava aina pyynnissä mukana
-Pyyntiluvan ulkopuoliselle hankkii yhdistyksen jäsen.

30 €/kausi
30 €
20 €vrk
80 €/kausi
60 € /kausi
10 €/päivä
10 €/kausi

16) Lupien myyntipaikat
Liminka:
Agrimarket 17.8.-19.8. klo 8.30-17.00. , 20.8. klo 8.00-10.00.
Lauri Järvelin, Paavolantie 83 B, puh. 08-384909, 050-3436270.
Eero Pietilä, Tuomikoskentie 17 A 2, puh. 0400-511495.
Suutarinkylä: Mauri Alasuutari, puh. 08-5453321, 0500-277333
Kempele:
Oulun Ase, Zeppelin, puh 516370, 0400-754550, vain vesialueen vierasluvat liikkeen
aukioloaikana.
17) Saalisilmoituksen jättäminen
Saalisilmoitus tulee jättää 31.01.2011 mennessä Lauri Järvelinille, Eero Pietilälle, tai
eeropietila@litemy.fi, ilmoituksen voi tehdä myös jollekin johtokunnan jäsenelle.
Johtokunnan tulee jollain keinoin tehostaa saalisilmoitusten saamista jäseniltä.
18) Vesi- ja rauhoitusalueiden merkitsijät
Vesialueeen rajojen merkinnästä huolehtii Aarne Tervo apureineen.
19) Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
20) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 kiittäen osallistujia asiallisista puheenvuoroista.

Vakuudeksi
_____________________
Hannu Pietiläinen
kokouksen puheenjohtaja

___________________
Eero Pietilä
sihteeri

___________________________
pöytäkirjantarkastaja

________________________
pöytäkirjantarkastaja

