Kemilänseudun metsästäjät ry		PÖYTÄKIRJA
Aika:	17.8.2019 klo 9:00
Paikka:	Toimitalo Lämsänkyläntie 237, 93600 Kuusamo
Läsnä	20 osallistujaa. Osallistujalista. Liite 1

	 	Kokouksen avaus;
	Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.
	 	Kokouksen toimihenkilöt
	- puheenjohtaja Pertti Koski
	- sihteeri Jouko Niikkonen	
	- kaksi pöytäkirjan tarkistajaa: Henrik Naamanka ja Tiia Isola, jotka toimivat myös 	äänten laskijoina
	 	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
	 	Kokouksen asialistan hyväksyminen;
	Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi pienellä muutoksella.
	      Päätetään riistanmetsästys ajoista 
	Päätettiin että metsästysajat ovat valtakunnalliset
	Rauhoituksista päätettiin että  valtakunnalliset rauhoitukset.
	- Suositellaan, että vältetään teeren syyssoidin metsästystä.

	Rauhoitusalueiksi päätettiin; 
	- Mauno Parkkisenniemen sopimukseen ehtona että Taivalperänlammen länsipää + 	Vaajalampi rauhoitetaan vesilinnun metsästykseltä.  

	- Arvo Auvorannan tilan maat Lusmingintien länsipuolella ja Lusmingintien 	eteläpuoli Koppelonpurosta Jaakkolan Hannuntietä seuran rajaan asti. 

	- Lusmingintien pohjoispuoli Rantalantila 67:10 rajasta itään seuran rajalle asti sekä 	Riepulanniemi. 

	- Kemilän kyläalue idässä Määtäspuro-Takasuon sähkölinja-sähkölinja länsireuna – 	Naamankajärvi. 

	- Erkkolanniemi länsiosa-Lämsänkyläntie – Jokilahti -  Kuusamojärvi – Kaihlaniemi
	Kaihlalahti – Lämsänkyläntie – Mustajärvi. Kaihlapuro – Lämsänkyläntie
	länsipäähän seuran rajalle saakka. 

	- Isoniemi – Kiviniemi (Iijärvi).
	      Päätetään jäsenten metsästyksestä seuran alueella ja siihen liittyen saaliskiintiöstä;
	Päätettiin saaliskiintiöksi 1 metsolintu ja 4 muuta metsäkanalintua. 
	Toivotaan vastuullisuutta metsästyksessä.
	      Päätetään vieraiden metsästyksestä seuran alueella ja vieraslupien myynnistä;
	Päätettiin vieraiden metsästyksetä seuraavasti:
	- Vesilinnun metsästykseen;		10€ / vrk, 20€ / vko, 30€ / kausi; 
 	- Jänis;   			10€ / vrk, 30€ / vko ja 100€ / kausi; 
 	- metsäkanalinnut; jäsenen vieras 	30€ / vrk jäsenen kiintiöllä; 
 	- karhu; jäsenen vieras 		30€ / vrk. 	
	- pienpedot; jäsenen vieras 	0€ / kausi.

	Lohkosopimuksen mukaan lohkon seuran jäsen saa pyytää pienpetoja seuran
	alueella ilmoitettuaan vastuuhenkilölle metsästyksestään.
	      Päätetään vuosikorttimaksun suuruudesta;
	Vuosikorttimaksuksi esitetään jäsenmaksu kaksinkertaisena eli 60 euroa.
	Vuosikortti myönnetään; Teija Pesonen, Arttu Pesonen, Mauri Riihiaho, Harri                                                                                                         	Sarkkinen, Katja Litjo, Onni Loukusa, Essi Loukusa, Esa Loukusa ja Pasi
	Maaninka.

	Päätettiin, että puheenjohtaja voi myöntää vuosiluvan erikseen anottaessa.
	       Päätetään suurpetojen (karhu, susi, ilves, ahma) metsästyksestä seuran alueella;
	Päätettiin, että suurpetojen johdetut yhteisjahdit lohkon puitteissa sallitaan, hakijalta
	edellytetään ennakkoilmoitusta luvan hakemisesta ja metsästyksen aloittamisesta
	seuran   
	puheenjohtajalle tai hirviporukan johtajalle. 
	Jäsenillä on etuoikeus jahtiin, mutta siihen voi ulkopuolisetkin osallistua.  
	Huomioitava kohdassa 7 myytävät vierasluvat. 

	Poistoluvat, karhu: kallo ja siitinluu kuuluvat ampujalle, kaatomaksu 100 € seuralle.
	 Päätetään rautahaulien käytöstä seuran alueella;
	Päätettiin, että rautahaulien käytön kielletään seuran alueella.
	 Yhdistyksestä erotettavat jäsenet ja uudet metsästysvuokrasopimukset sekä jäsenanomukset;  
	- Osmo Palosaari; 	Kemilä, Murtola 31:2 23,6 ha kaikelle metsästykselle 				toistaisesti voimaan olevana.
       	 - Veikko Piekkolan perikunta; Kemilä, Kivilevälä 45:1, 10,4 ha kaikelle 					metsästykselle toistaisesti voimaan olevana.(jäsen ilmoitetaan
			myöhemmin)
       	 - Kiinteistöyhtymä Samuli ja Mikko Naamanka; 
			Kemilä, Kallio 56:2, 122,52 ha toistaisesti voimaan kaikelle 			metsästykselle toistaisesti voimaan olevana.
           - Hannes Määttä kuolinpesä; Poussu, Kiviniemi II 42:29, 13,5 ha, kaikelle metsästykselle 
			toistaisesti voimaan olevana. 
			Jäseneksi Aki Lehtinen.
           - Päivi Pesonen; 	Kemilä, Käpylä 305-407-33-2, 48:11ha, muutos että vain 				hirven metsästykselle toistaisesti voimaan olevana.
	- Sirkka ja Olavi Haataja tilat; 
			Kemilä, Jokiaho 15:0 20,17 ha
			Kemilä, Keskelä 19:14 27,22 ha
			Kemilä, Kallio 55:17 2,5 ha
			Kemilä, Haapamäki 55:7 21,11 ha yhteensä 71 ha.
			Kaikelle metsästykselle toistaisesti voimaan olevana.             
	 KMKS:n anomus syksyn metsästyskoirakoe alueista;
 	KMKS:n anomus syksyn metsästyskoirakoe alueista
	Linnunhaukku kokeet  24.8. ja 2.11.2019
 	Hirvenhaukkukokeet  28.9.2019 (Pölkkyhirven haukut), 7.9 ja 30.11.2019
 	Ajokokeet 22.9. 29.9,  3.11. 24.11, 14.12,2019 ja 15.2.2020
 	Dreeverikokeet 22.9 ja 14.12.2019 ja 15.2 2020
 	Kanakoirakokeet; KAER-koe12.9 ja 15.9.2019
 	Ketunajo kokeet 9.11 ja 6.12.2019

 	Yhteyshenkilö on Eero Halonen.
	 Metsästyksen valvonnan järjestäminen seuran alueella;
	Metsästyksen valvontaa suoritetaan seuran alueella.
	 Muut asiat;
	Keskusteltiin karhunmetsästys asioista.
	 Kokouksen päättäminen;
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.




	Pertti Koski			Jouko Niikkonen
	puheenjohtaja			sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

	Henrik Naamanka		 Tiia Isola




