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Aika ja paikka: 27.07.2015 KLO 19.00 Lumijoen Nuorisoseurantalo 

 

KOKOUKSEN AVAUS 
Metsästysyhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen ja alusti SM Hirvenjuoksu 
kisojen tärkeyttä. Lisäksi uusien jäsenten aktiivisuutta talkoissa tuotiin esille. 

 

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Prokkola. 

 

KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Jussi Poutiainen. 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Juha Korkala ja Antero Rantala. Heidät valittiin myös 
ääntenlaskijoiksi. 

 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Esityslista hyväksyttiin. 

 

METSÄSTYKSESTÄ,  PYYNTIAJOISTA JA PYYNTIRAJOITUKSISTA 
PÄÄTTÄMINEN 

Päätettiin metsästyksestä, pyyntiajoista ja –rajoituksista seuraavasti: 

- Vesilinnuilla pyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä. 

- Kyyhkynpyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä kuitenkin siten, että pyyntiä 
ei sallita Varjakantie, Tillinkuja, Sannanlahdentie, Tiironperäntie, Karintie, jakokunnanrajan 
merenpuoleisella alueella ennen kuin 20.8 klo 12. Asiasta äänestettiin hallituksen esitys: 5 ja 
voittanut ym. esitys: 48 ääntä. 

- Jäniksen ja rusakon pyynissä pyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä. 
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- Metsälinnuissa seuraavat rajoitukset pyyntimääriin per jäsen: metso 1 kpl, teeri 2 kpl, riekko ja 
peltopyy: 0 kpl. Fasaanin ja metsäpyyn pyynti, valtion aika ja ei rajoituksia. 

- Kauriinpyyntiin sallitaan 3 aikuista ja 3 vasaa, 1 kpl / jäsen, pyyntiaika 1.11.2015 - 31.1.2016. 
Äänestyksen jälkeen lisättiin ehto, että vasat tulee ampua ensin. Äänestystulos todettiin 
koeäänestyksen perusteella, jossa ym. kanta sai selkeän enemmistön. 

- Hirvenpyyntiin ei myönnetä vieraslupia. 

Lisäksi päätettiin ettei Kärsämäen kylässä olevilla maa-alueilla ole metsäkanalintujen 
pyyntirajoitusta. 

 

VIERASLUPIEN PÄÄTTÄMINEN 
Vesilinnut: 80€/kausi/vieras, 30€/vrk/vieras alkaen lunastusajankohdasta ja lisäksi 
vuorokausilupa hyvitetään mikäli sama vieras ostaa myöhemmin kausiluvan samalla 
pyyntikaudella. 

Jänis: Lupien hinta kun jäsenen matkassa on vieras: 10€/vrk/vieras, 30€/kausi/vieras. Lupa 
sisältää myös luvan metsästää pienpetoja. 

Pienpeto: Lupien hinta kun jäsenen matkassa on vieras: 10€/kausi/vieras.  

Hirvi: päätettiin olla myöntämättä vieraslupia.  

 

KOIRAKOKEET  
Päätettiin lupa-asiat johtokunnan esityksen mukaisesti asiat, jotka käyvät ilmi liitteenä olevasta 
jäsentiedotteesta. 

 

 SYKSYN 2015 HIRVILUVISTA TIEDOTTAMINEN 
Metsästysyhdistykselle on myönnetty 20 hirvilupaa, joista 13 tulee olla aikuisia. 

 

OULUNSEUDUN AMPUMAURHEILUKESKUKSELLE PANTIN 
ANTAMINEN 

Juha Meskus alusti tilanteen miksi Oulunseudun Ampumaurheilukeskus ry:lle on tullu tarve 
saada pantti alueen yhdistyksiltä, joilla voidaan turvata lainarahoitus ympäristöluvan hakemista 
varten. 

Päätettiin myöntää hallitukselle lupa järjestää 10.000€ pantti Limingan Osuuspankkiin 
käytettäväksi Oulunseudun Ampumaurheilukeskus ry:n lainarahoitukseen ympäristöluvan 
hakemista varten.  
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SEURAKUNNALTA AMPUMARATA-ALUEEN OSTO 
Puheenjohtaja Sirkka Kyrö sekä varapuheenjohta Eero Murtomäki alustivat tilanteen, jossa on 
lähdetty miettimään nykyisen ampumarata-alueen maa-alueen ostoa yhdistyksen omaksi ja 
kuinka sitä tarvitsee kehittää lähitulevaisuudessa.  

Lisäksi kokousväki halusi turvata ammunnan harjoittelun mahdollisten viiveiden varalle koskien 
Oulunseudun ampumaurheilukeskuksen tulossa olevaa ampumarataa. 

Hallitukselle annettiin neuvotteluvaltuus edetä asiassa. 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokous päätettiin 20.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Puheenjohtaja     Sihteeri  
Esa Murtomäki     Jussi Poutiainen 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Pöytäkirjan tarkistaja    Pöytäkirjan tarkistaja  


