Pöytäkirja 31.7.2013
LIMINGAN-TEMMEKSEN METSÄSTYSYHDISTYDS RY:n KESÄKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

31.7.2013 klo 19.05-20.14
Yhdistyksen metsästysmaja
31 yhdistyksen jäsentä erillisen osallistumisluettelon mukaisesti

1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Toni Kumpuvaara toivottaen kaikki
tervetulleiksi kokoukseen.
2) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Toni Kumpuvaara ja sihteeriksi Hannu Pietiläinen.
3) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Heiskari ja Yrjö Heiskari, heidät
valittiin myös ääntenlaskijoiksi.
4) Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
5) Hyväksytään työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
6) Päätetään pienriistan rauhoitusalueista
Kokouksen päätös pienriistan rauhoitusalueiksi:
Rantakylän raja-sähkölinja-Liminganjoki-naistenväylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tieRantakylän raja. Em. alueen rauhoitus päättyy 1.10.2013.
Vehkamaalla sijaitseva uusi metsäkanalintujen rauhoitusalue (moottoriradan tiemetsätie-Tahkokorventie-Vehkamaan tie). Alueen merkinnän hoitavat Simo ja Yrjö
Heiskari.
Metsäkauriin rauhoitusalueeksi päätettiin johtokunnan esityksestä 8-tien
eteläpuoleinen alue (8-tie-86-tie-sähkölinja-Vehkamaan tie-Ketunmaan tie-Honkisuon
tie).
7) Esitys koskien yhdistyksen eroamista Suomen metsästäjäliiton (SML) jäsenyydestä
SML:n Oulun piirin toiminnanjohtaja Asko Lampinen kertoi liiton toiminnasta ja
tavoitteista metsästyksen, ampumatoiminnan ja riistanhoidon edistämiseksi sekä siitä
miten liitto tukee toiminnallaan metsästysseuroja.
Esitys liitosta eroamiseksi ei saanut kannatusta. Esitettiin ja kannatettiin jäsenyyden
säilyttämistä mikä hyväksyttiin kokouksen päätökseksi.

8) Kyyhkyjahdin metsästysaika
Valtion aika, paitsi rauhoitusalueen rajana olevan sähkölinjan länsipuolella
kyyhkyjahti alkaa 20.8. klo 12.00.
9) Vesilintujen metsästysaika
Valtion aika.
10) Kiinteiden keinopuskien ja luotiaseen käyttö Liminganlahden vesialueella
Päätettiin kieltää kiinteiden keinopuskien sekä luotiaseen käyttö vesilintujen
pyynnissä Liminganlahden vesialueella turvallisuussyistä.
11) Peltopyyn rauhoitus
Peltopyy rauhoitettiin.
12) Metsäkanalintujen metsästysaika
Valtion aika
13) Jäniksen metsästysaika
Valtion aika
14) Kauriin metsästysaika
Esitettiin ja kannatettiin metsäkauriin rauhoittamista kokonaan metsästyskaudella
2013-14. Esitys hyväksyttiin, joten metsäkauris on rauhoitettu. Rauhoitus koskee
myös kevätmetsästystä touko-kesäkuussa 2014. Kohdassa 6 hyväksytty metsäkauriin
rauhoitusalue on tämän päätöksen vuoksi tarpeeton.
15) Päätetään saaliskiintiöistä: metsäkanalinnut, metsäjänis/rusakko
Metsäkanalinnut: 5 kpl kausi/metsästäjä, kanalinnuista yksi saa olla joko metso tai
koppelo. Esitettiin koppelon rauhoittamista, mutta äänestyksessä sen puolesta oli vain
7 jäsentä, joten koppeloa ei rauhoiteta.
Jäsenen mukana olevan luvan lunastaneen vieraan saaliskiintiö on myös em./kausi.
Metsäjänis/rusakko: Ei saaliskiintiötä.
16) Päätetään joulurauhasta riistalle
Joulurauha riistalle 23.-25.12.
17) Päätetään lupien hinnat vesi- ja maa-alueille
Kauden 2013-2014 hinnoiksi päätettiin:
Vesialue:
- jäsen
- vieras aloitusvuorokausi 20.8. klo 12.00-21.8. klo 12.00
- 21.8. klo 12.00 lähtien
- kausilupa
Maa-alue:

35€/kausi
50 €
25 €/vrk
100 €

vieraan päivälupa jäsenen mukana
10 € /päivä
jousimetsästäjän vieraslupa (maa-alue) 10 €/päivä

Pienpetojen kausilupia seuran ulkopuolisille ei myydä.

18) Päätetään lupien myyjät ja myyntipaikat:
Liminka: Eero Järvelin, Laulurastaantie 10 B, 91900 Liminka, puh. 0500 489408
S-Market 16.8.-17.8. klo 9.00-17.00, sunnuntaina 18.8. klo 12.00-18.00,
19.8. klo 9.00-17.00, 20.8. klo 8.00-11.00
Suutarinkylä: Mauri Alasuutari, Kylmäläntie 155, 91800 Tyrnävä, puh. 0500 277333
Yhdistyksen nettisivuille (www.litemy.fi) laitetaan tilinumero ja maksuohjeet seuran
jäsenille sekä seuran ulkopuolisille vierasmetsästäjille lupien maksamiseksi suoraan
tilille.
19) Saalisilmoituksen jättäminen
Saalisilmoitus tulee toimittaa 31.1.2014 mennessä puheenjohtaja Toni Kumpuvaaralle
tai sihteeri Hannu Pietiläiselle (litemy.sihteeri@gmail.com)
20) Valitaan Liminganlahden vesialueen merkitsijät
Vesialueen merkinnästä vastaa Aarne Tervo apureineen.
21) Ilveksen pyyntiluvan hakeminen
Päätettiin hakea pyyntilupaa kolmen (3) ilveksen metsästämiseksi. Lupaa haetaan
Riistakeskukselta yhteistyössä Ala-Temmeksen Erä ry:n kanssa. Luvan hakemisesta
vastaa Tuomas Similä, joka toimii myös ilveksen metsästyksen johtajana, mikäli
pyyntilupa saadaan.
22) Muut asiat
Keskusteltiin aseiden tarkkuuttamisesta ja ampumisesta omalla maalla. Lain mukaan
se on luvallista, mutta naapureita kannattaa tiedottaa asiasta, ettei tule turhia
ilmoituksia ammuskelusta.
Joillakin pelkästään hirven pyyntiin vuokratuilla alueilla on todettu liikkuvan
pienriistan metsästäjiä. Jokaisen metsästäjän tulee tarkista etukäteen, että alue on
luvallinen, jolle aikoo mennä. Metsästyksen valvontaa tulisi myös tehostaa ja lisätä.
23) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14 kiittäen kokousväkeä aktiivisesta
osallistumisesta.

Vakuudeksi
__________________________
Toni Kumpuvaara
Kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Hannu Pietiläinen
sihteeri

__________________________
Simo Heiskari
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Yrjö Heiskari
pöytäkirjantarkastaja

