KESÄKOKOUS

Aika:
Paikka:
Läsnä:

11.07.2013 klo 18.00…19.20
Kalimen maja
Yhteensä
osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

§1

KOKOUKSEN AVAUS
Matti Roivainen avasi kokouksen

§2

KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Roivainen, sihteeriksi Tapio Kivari sekä
pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Osmo Hietala ja Raimo
Tammi.

§3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se voitiin todeta
päätösvaltaiseksi.

§4

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima asialista kokouksen esityslistaksi.

§5

RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirta kertoi, että Halosenlahdelle oli istutettu peltopyitä 8 paria ja Liperistä
hankittuja mustia fasaaneja 13 kpl. Hylkeenpyyntiin on saatu Haukiputaan alueelle 30
lupaa.

§6

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi, että huhtikuussa järjestettyihin seuran pilkkikilpailuihin
osallistui peräti 74 pilkkijää.
Oulun kaupungilta oli neuvoteltu metsästysmaita vuokralle noin 2000 ha toistaiseksi
voimassa olevalla vuokrasopimuksella hintaan 0,40 €/ha. Kraaselin osalta
metsästysmaiden vuokraus on vielä kesken. Neuvotteluja käydään ELY- keskuksen
kanssa.
KMS oli hakenut yhteisluvan ulkopuolella 12 hirvilupaa, saatiin 6 lupaa. Luvat on
mitoitettu kaikille Haukiputaalaisille seuroille 0,3 lupaa/1000 ha. Päätökseen voitanee
olla tyytyväisiä.
Koko perheen kesätapahtuma järjestetään viime vuotiseen tapaan Kalimen majan
alueella la 17.8 alkaen klo 12.
Ampumaradan maiden puhdistamista ei ole vielä aloitettu.

§7

PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ
KIINTIÖT
Päätettiin tehdä seuraavat muutokset johtokunnan esitykseen:
- Metsäkanalinnut; Metso, koppelo ja riekko rauhoitettu. Todettiin lisäksi että
jatkossa seuran kesäkokous ajoitetaan siten, että kolmiolaskennan tulokset ovat
käytettävissä kiintiöistä päätettäessä.
- Sepelkyyhky; rauhoitus aikavälille 10.8- 19.8 koskee vain 4- tien länsipuolta
- Jänis; Virpiväylän länsipuolella pyynti sallittu vain marraskuussa
- Hylkeenpyynti; Asetuksen mukaisesti, 30 pyyntilupaa Haukiputaan alueella
Pöytäkirjan liite 1:ssä on huomioitu yllä olevat muutokset

§8

VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, joka on luettavissa liitteessä 1: kohdasta 9.

§9

HIRVEN METSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 10.

§10

KAURIINMETSÄSTYS
Päätettiin metsästettävien kauriiden määräksi 7 aikuista ja 7 vasaa.
Kauriinmetsästykseen voi ilmoittautua Pekka Aikiolle (p. 040-7787387) 23.8
mennessä. Muutoin hyväksyttiin johtokunnan esitys ( liite 1: kohta 11)

§ 11

KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN SEURAN
ALUEELLA ; AJAT, ALUEET JA HINTA
Hyväksyttiin johtokunnan esitys liitteen 2 mukaisesti

§ 12

MUUT ASIAT
Kokouksen yhteydessä jaettiin ilmakiväärikilpailujen palkinnot.
Keskusteltiin keinoista parantaa koirakuria seuran metsästysmailla. Todettiin
parhaaksi tavaksi ilmoittaa poliisille rekisterinumerot autoista, joiden omistajat
rikkovat sääntöjä.

§ 13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Liitteet:

-

Liite 1, (Versio 12.07.2012) Metsästysajat, - alueet ja rajoitukset
Liite 2, Koulutusluvat kaudelle 2012- 2013
Liite 3, Kokouksen osanottajaluettelo

Pöytäkirjan vakuudeksi
________________________
Puheenjohtaja , Matti Roivainen

___________________________
Sihteeri, Tapio Kivari

Olemme todenneet pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksentekoa:
________________________
Osmo Hietala

___________________________
Raimo Tammi

LIITE 1
Metsästysajat, -alueet sekä rajoitukset metsästyskaudella 2013-2014
1. Vesilinnut; metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä
2. Sepelkyyhky; metsästys alkaa asetuksen mukaan 10.08.2013. Vanhan 4-tien länsipuoli on
3. kuitenkin rauhoitettu 10.8- 19.8. ei kiintiöitä.
4. Metsäkanalinnut; Teeri, pyy metsästysaika asetuksen mukaisesti. Teeriä saa pyytää 6 kpl/
metsästäjä/kausi. Pyytä voi pyytää vapaasti. Teeren pyynti sallittu merenranta-alueella
10.9.2013 – 22.9.2013. Metsästys sallittu vanhan nelostien itäpuolella ja saarissa . Metso,
koppelo ja riekko rauhoitettu.
5. Peltolinnut; fasaani ja peltopyy. Metsästys kielletty.
6. Jänis; metsästys asetuksen mukaisesti. Metsäjänis 5 kpl/kausi/metsästäjä, 1
kpl/päivä/metsästäjä, 2 kpl/päivä/seurue. Rusakko ei kuulu kiintiöön. Virpiväylän länsipuolella
pyynti sallittu vain marraskuussa.
7. Kettu; metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2014 alkaen. Ketun
ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran
alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Supi ja
näätä, pyynti kuten ketulle.
8. Pienpetopyynti; sallittu kaikkialla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.
9. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty
turvallisuussyistä merenranta-alueella, kotilohkossa ja saarissa. Rajoitukset eivät koske
hirvieläinmetsästystä eikä hylkeenpyyntiä.
Isoniemen alue rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie,
idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta poikkeaminen oikealle kohti seurojen välistä rajaa
ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
Kellon vanhan tien ja Takkurannantien välinen alue etelässä Kalimenoja Takkurannantiehen
asti sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta
metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti.
10. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia Kellon R-kioskilta tai
KMS:N kotisivuilta seuraavasti: vesilinnuille 20.08.-26.08.2013 ja 2.-08.09.2013 sekä
jänikselle ja ketulle 2.-08.09.2013 ja 25.11.-1.12.2013, luvan hinta 35 €/viikko ja kiintiöt samat
kuin seuran jäsenillä. Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin
metsästysvuokraussopimusta vastaan vieraslupia 8 kpl metsästyskaudessa jäniksen, ketun,
vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10 €/päivä. Metsästys edellyttää seuran
jäsenen mukana oloa metsästyksessä. Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa
metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 10 €/päivä. Kiintiöt metsästyslupien ostajilla
samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys
edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
11. Hirvenmetsästys; hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava syyskuun toisen viikon
tiistaihin ( 10.09.2013 ) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion
riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen

suorittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja metsästäjät joilla ei ole seuruetta
tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat
samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita
vastaan ei ole metsästäjiä, ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä.
Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri saman
viikon torstaina 12.09.2013, johon mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta.
Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien kokoukseen.
Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että havaintokortti täytetään täydellisenä
jokaiselta metsästyspäivältä kunkin hirviporukan osalta sekä että kaatoilmoitus täytetään
metsästyksen päätyttyä täydellisenä. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet
osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Hirven
haukuttaminen kielletty 23- 27.09.2013 kotilohkossa. Hirvenmetsästys alkaa lauantaina
28.09.2013.
12. Kauriinmetsästys
Kauriin metsästyksessä kaikki Kellon metsästysseuran jäsenet noudattavat seuraavia valikoivan
metsästyksen pelisääntöjä. Kauriin ruokintapaikoilla ampuminen on kielletty. Metsästys
asetuksen mukaisesti, mutta pukin kevätpyyntiä ei sallita. Metsästettävien kauriiden määrä on
enintään 7 aikuista ja 7 vasaa.. Mikäli kiintiötä jää käyttämättä, pukin pyynti suoritetaan
asetuksen mukaisesti. Pyynnin järjestämiseksi tulee kesän lehteen ilmoittautumispäivämäärä.
Porukkapyynnissä on luotiaseen käyttö sallittu vain peltopyynnissä. Luotiaseella
metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikkoaseella.
Suurin sallittu haulikoko on 4,5 mm ja ampumamatka 25 m. Kaatolupamaksu on 25 € /aikuinen
ja 15 € /vasa. Joka vasajahdissa ampuu aikuisen kauriin, maksaa seuralle aikuisen
pyyntilupamaksun kaksinkertaisena. Mahdolliset peltovuorot katsotaan syksyllä. Jos tilanne
niin vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.

