
LIMINGAN-TEMMEKSEN METSÄSTYSYHDISTYDS RY:n KESÄKOKOUS 
 
Aika: 3.8.2014 klo 19.00-19.56 
Paikka: Yhdistyksen metsästysmaja 
Läsnä: 32 yhdistyksen jäsentä erillisen osallistumisluettelon mukaisesti 
 
ESITYSLISTA 
 
 

1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Toni kumpuvaara avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toni Kumpuvaara ja sihteeriksi Hannu Pietiläinen. 

 
3 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Heiskari ja Yrjö Heiskari. 
 

4 Todetaan kokouksen laillisuus 
Kokous todettiin lailliseksi. 
 

5 Hyväksytään työjärjestys 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 
6 Kyyhkyjahdin metsästysaika 

Kyyhkyjahdin metsästysajaksi päätettiin valtion aika. 
 

7 Vesilintujen metsästysaika 
Vesilintujen metsästysajaksi päätettiin valtion aika. 
 

8 Kiinteiden keinopuskien ja luotiaseen käyttö Liminganlahden vesialueella 
Päätettiin, että kiinteiden keinopuskien teko ja luotiaseen käyttö Liminganlahden vesialueella ovat 
kiellettyjä. 
 

9 Peltopyyn rauhoitus 
Päätettiin rauhoittaa peltopyy. 
 

10 Metsäkanalintujen metsästysaika 
Metsäkanalintujen metsästysajaksi päätettiin valtion aika. 
 

11 Jäniksen metsästysaika 
Jäniksen metsästysajaksi päätettiin valtion aika. 
 

12 Kauriin metsästysaika 
Kauriin metsästysajasta äänestettiin, koska esitettiin sekä valtion aikaa että rauhoitusta. Äänin 17 
vastaan 15 päätettiin kauris rauhoittaa. 

 
13 Päätetään pienriistan rauhoitusalueista 

Päätettiin rauhoittaa Limingan kirkonkylän ympäristön alue: Rantakylän raja-sähkölinja-
Liminganjoki-naisten väylä-Temmesjoki-Haaransilta-8-tie-Rantakylän raja.  Rauhoitusalueen rajana 
olevan sähkölinjan länsipuolella kyyhkyjahti alkaa 20.8. klo 12.00. 
Em. alueen rauhoitus päättyy 1.10.2014. 
 



Vuonna 2013 Vehkamaalla on ollut metsäkanalintujen rauhoitusalue. Alueen rauhoittamisesta myös 
2014 käytiin keskustelua ja sitä myös esitettiin edelleen rauhoitettavaksi. Johtokunnan esitys jäi 
äänestyksen jälkeen voimaan eikä aluetta pidetä rauhoitettuna 2014. 
 

14 Päätetään saaliskiintiöistä: metsäkanalinnut, metsäjänis/rusakko 
Metsäkanalintujen saaliskiintiöksi päätettiin johtokunnan esitys eli 5 lintua, joista yksi saa olla metso 
tai koppelo. Metsäjänikselle ja rusakolle ei asetettu kiintiötä. 
 

15 Päätetään joulurauhasta riistalle 
Päätettiin riistan joulurauha 23.-25.12.2014. 
 

16 Päätetään lupien hinnat vesi- ja maa-alueille 
Päätettiin lupien hinnat seuraavasti: 
 
Liminganlahden vesialue: 
- jäsen     35€/kausi 
- vieras aloitusvuorokausi 20.8. klo 12.00-21.8. klo 12.00  50 € 
- 21.8. klo 12.00 lähtien   25 €/vrk 
- kausilupa    100 € 
 

Maa-alue: 
- vieraan päivälupa jäsenen mukana   10 € /päivä 
- kausilupa jäsenen mukana    150 € 
 

17 Lupien myyjät ja myyntipaikat 
Liminka: Eero Järvelin, Laulurastaantie 10 B, 91900 Liminka, puh. 0500 489408  
 S-market Liminka: 18.8. klo 10-16, 19.8. klo 10-16, 20.8. klo 8-10 
 

Suutarinkylä: Mauri Alasuutari, Kylmäläntie 155, 91800 Tyrnävä, puh. 0500 277333 
 
Maksuohjeet seuran tilille ks. www.litemy.fi 
 

18 Saalisilmoituksen jättäminen 
Päätettiin, että saalisilmoitukset tulee jättää 31.1.2015 mennessä. 
 

19 Liminganlahden vesialueen rajojen merkitsijät 
Todettiin, että Aarne Tervo on apureidensa kanssa huolehtinut vesialueen merkinnöistä. 

 
20 Johtokunnan jäsenen valinta 

Yksi johtokunnan jäsen on kuollut ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hänen tilalleen valitaan uusi 
henkilö jäljellä olevalle toimikaudelle. Johtokuntaan esitettiin Janne Heiskaria ja Esko Honkaa. 
Käydyssä äänestyksessä Janne Heiskari sai 12 ääntä ja Esko Honka 14 ääntä. Esko Honka valittiin 
johtokunnan jäseneksi. 

 
21 Esitys koskien pienpetopyynnin korvauskäytäntöä 

Kokoukselle oli jätetty esitys, että pienpetojen pyyntiä edistämään ryhdyttäisiin maksamaan 
tapporahaa, joka maksettaisiin kilometrikorvauksena. Asiasta käytiin vilkas keskustelu ja todettiin, 
että esitetty maksukäytäntö aiheuttaisi ongelmia mm. maksukäytännön ja verotuksen osalta. 
Esityksen tekijä veti esityksen pois, joten korvauskäytäntö jatkuu entisellään. 
 

22 Suurpetojen pyyntilupien anominen (ilves) 
Päätettiin anoa kolmen ilveksen pyyntilupa. Luvan anomisesta vastaavat puheenjohtaja ja sihteeri. 

 
23 Muut asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä 



• Rhy:n rajojen tarkistaminen Tyrnävällä on aiheuttanut sen, että Temmeksellä sattuvat 
hirvikolarit hoitaa Tyrnävän rhy. 

• Kartta-asia on yhteistyössä Ultrapointin kanssa työn alla ja toiveena on, että sähköiset kartat 
saataisiin syksyn aikana. 

• Riistakolmiolaskentoja ei ole vielä tehty. Pyritään suorittamaan laskennat Heinijärven ja 
Suutarinkylän alueilla. Talvikokouksessa keskustellaan riistakolmioiden määrästä, sijainnista ja 
laskentojen suorittamisesta. 

 
24 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toni Kumpuvaara   Hannu Pietiläinen 
 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simo Heiskari   Yrjö Heiskari 
 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja  
 
 


