
Pöytäkirja

Suoanttilan Metsästysseura ry, Vuosikokous

15.02.2019 klo 18, Metsästysseuran kota

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Häkämies toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen
klo 18:10. Kokous oli ensimmäinen virallinen tapahtuma uudella kodalla. Risto kertoi
kuulumisia RHY:n kokouksesta. Tärkeimpänä uutisena Riistanhoitoyhdistys luopui
ampumaratahankkeesta ja vapauttaa 10000 € hankkeeseen varattuja varoja.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa /
ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Uski. Sihteeriksi valittiin Mikko Ikonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Taipale ja Kari Kimmo.

3. Todetaan kokouksen laillisuus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten
tietoon vähintään 14 päivää ennen kokousta
1) virallisena ilmoituksena seuran alueella yleisesti ilmestyvässä Luumäen Lehdessä
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille
3) sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat yhdistykselle ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Läsnä oli 15 jäsentä.

4. Hyväksytään työjärjestys.
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Esitetään seuran toimintakertomus.
Sihteeri luki toimintakertomuksen vuodelta 2018, jonka kokous hyväksyi pienillä
lisäyksillä.

6. Esitetään seuran tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään
tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Rahastonhoitaja Arja Pesari esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon
vuodelta 2017. Lausunnossaan tilintarkastajat ehdottavat, että tilinpäätös
vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille. Kokous hyväksyi tilit ja
vahvisti tilinpäätöksen.
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7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8. Hyväksytään anomuksen perusteella seuran jäsenyyttä hakeneet henkilöt.
Jäsenyyttä olivat hakeneet seuraavat henkilöt:

Maanomistajajäsenyys: ei hakijoita
Varsinainenjäsenyys: ei hakijoita
Vuosijäsenyys: Laura Haikonen, Kari Kimmo, Mika Laakkonen, Tuomas
Pakkanen, Marko Hanhisuanto ja Ari Lahtela.
Nuorisojäsenyys: ei hakijoita

Sääntöjen mukaan seuran jäsenenä voi olla yhtä aikaa enintään viisi vuosijäsentä.
Vuosijäsenyyttä oli hakenut kuusi henkilöä, joista jäseniksi valittiin Laura Haikonen,
Kari Kimmo, Mika Laakkonen, Tuomas Pakkanen ja Ari Lahtela.

9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Häkämies.

10. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
Erovuoroisten tilalle valittiin jatkamaan Jorma Taipale ja Mika Laakkonen, sekä
uutena Terhi Rounela. Vuonna 2018 valituista jää toiselle vuodelle Pekka Mikkonen,
Sami Rounela ja Mikko Ikonen.

11. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali
alkaneelle toimintavuodelle.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Perälä ja Risto Laapas.
Heidän varamiehiksi valittiin Timo Nurmiainen (Jukka Perälän) ja Matti Lautala (Risto
Laappaan).

12. Valitaan tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille
määrättyjä tehtäviä.

Päätettiin valita riistanhoito- ja ampumajaoksille vastuulliset ja heidän varamiehensä.
Heidän tehtävänään on koordinoida vastuualueensa toimintaa ja tiedottaa
toiminnasta.
Riistanhoitovastaava: Esa Virolainen ja varamies: Kari Pötry
Ampumavastaava: Pekka Mikkonen ja varamies: Jorma Taipale

13. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja
määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen
riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta.

Sihteeri luki toiminta- ja
riistanhoitosuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelma hyväksyttiin ilman muutoksia.
Riistanhoitovelvoitemaksun suuruudeksi päätettiin 15 euroa.
Riistanhoitovelvoitemaksu peritään kaikilta jäsenryhmiltä.
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14. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten
vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien
yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.

Jäsenmaksuiksi sovittiin seuraavat:
Jäsenmaksu: 30 euroa varsinaiselta ja vuosijäseneltä
Nuorisojäsen: 5 euroa
Liittymismaksu: 200 euroa, (nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua)
Muista jäsenmaksuista ei tehty päätöksiä.

15. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
Rahastonhoitaja esitti alkaneen vuoden tulo- ja menoarvion. Jäsenmaksujen
suuruudet korjattiin päätöksen mukaiseksi ja Metsästäjäliiton jäsenmaksu korjattiin
edellisvuosien tasolle. Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion lisäyksillä.

16. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on
sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi.

Eroasioita ei ollut käsiteltävänä.
17. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä Suomen Metsästäjäliitto Ry:n ja muiden

yhdistysten vuosikokouksiin, joiden jäsen seura on.
Edustajiksi valittiin seuraavat henkilöt:
Metsästäjäliitto: Risto Häkämies, Sami Rounela
Kennelliitto: Sami Rounela, Terhi Rounela

18. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa
ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Muita asioita ei ollut esitetty käsiteltäväksi.

19. Päätetään tehtävistä esityksistä Suomen Metsästäjäliitto Ry:lle ja muille järjestöille joiden
kanssa yhteistyössä seura toimii.

Kokous ei päättänyt tehtävistä esityksistä.

20. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä.

Keskusteltiin hehtaarimaksusta RHY:lle. Nykyisen suuruinen maksu sai kannatusta,
jos muut seurat lähtevät mukaan.
Ampumakokeen järjestämisessä tehtyjen muutosten takia ampumakoevalvojien on
osattava käyttää älypuhelinta tai tablettia.
Nylkyvajan lattianpinnoittamisesta keskusteltiin.

21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:54
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Luumäellä 15.2.2019

Puheenjohtaja Sihteeri
Ari Uski Mikko Ikonen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Luumäellä ____/____ 2019

Jorma Taipale Kari Kimmo


