
Vimpelin Sääksjärven metsästysseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Vuosikokous 
 

Aika: perjantai 15.2.2019 klo 19:00 

Paikka: Sääksjärven koulu 

 

1 § Seuran puheenjohtaja Seppo Ahvenkoski avasi kokouksen klo 19:00 
2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Mäkelä ja sihteeriksi Veikko Hankkila 
3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 Kokouskutsu on toimitettu jäsenmaksulappujen mukana ja kokouksesta on tiedotettu 
kotisivuilla. 

 Kokouksen esityslista on ollut nähtävillä seuran kotisivuilla 
4 § Vahvisttiin osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten 

lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus 
kokouksessa 
 Paikalla 24 seuran jäsentä, joista 23:lla on äänioikeus ja 24:llä puheoikeus. Liitteenä 

osallistujaluettelo. 
5 § Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  

 Pekka Ojanperä ja Kyösti Mäkelä valittiin 
6 § Esiteltiin ja käsiteltiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta 
7 § Esiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja hyväksyttiin tilit ja 

vahvistettiin tilinpäätös 
8 § Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 
9 § Toimitettiin puheenjohtajavaali ja johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

 Ville Kantola ja Tuomo Lammi valittiin jäseniksi Hannu Kangasahon ja Hannu Honkosen 
tilalle 

 Seuran puheenjohtajaksi valittiin Juha Lamberg 
 Muut johtokunnan jäsenet ovat: Veikko Hankkila, Tuomo Lammi, Ville Kantola, Santtu 

Mäkelä, Jani Kiviaho ja Juha Ahvenkoski 
10 § Valittiin toiminnantarkastajiksi Kati Pajuoja ja Ville Ahvenkoski sekä varatoiminnantarkastajiksi 

Rauli Ahvenkoski ja Jarmo Kantola. 
11 § Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintakautta varten 
12 § Käsiteltiin toimintavuoden talousarvio, määrättiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 

sekä päätettiin yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määristä 
 Jäsenmaksu 30€, liittymismaksu 100€ 
 Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaukset 150€, muut kulut laskun mukaan 
 Jahtipäällikön ja riistayhdyshenkilön kulukorvaus 50€. 
 kilometrikorvaus 0,20€/km 

13 § Käsiteltiin metsästyssääntöasiat 
 Säännöt pidettiin ennallaan 

14 § Valittiin jaostot ja toimikunnat 
 Päätettiin että johtokunta toimii eri jaostoina ja kutsuu tarvittaessa muita toimihenkilöitä 
 SRVA yhdyshenkilöksi valittiin Ville Ahvenkoski 

15 § Päätettiin että johtokunta valitsee tarvittavat edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin 
edustustehtäviin 

16 § Päätettiin että johtokunta valitsee tarvittavat edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokouksista 
estyneitä yhdistyksen jäseniä edustamaan 

17 § Hirvenmetsästysasiat 
 Päätettiin liittyä yhteislupaan, mikäli yhteisluvan ehdot ovat kohtuulliset. 
 Jahtipäälliköksi Kyösti Mäkelä, varapäälliköksi Jarmo Kantola. 
 Jahtipäälliköt valtuutettiin neuvottelemaan yhteislupaan liittymisestä ja vaihtoalueista sekä 

allekirjoittamaan yhteislupa- ja vaihtoaluesopimukset. 
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18 § Peuranmetsästysasiat 
 Päätettiin hakea itsenäisesti 2 peuralupaa. 
 Luvat hakee Kyösti Mäkelä 
 Jahtipäällikkö sama kuin hirvenmetsällä 

19 § Karhunmetsästysasiat 
 Päätettiin liittyä yhteislupaan, mikäli yhteisluvan ehdot ovat kohtuulliset. 
 Yhdyshenkilöksi Tuomas Mäkelä. 

20 § Käsitetiin muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa 
ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat: 
 Päätettiin että jäsen katsotaan eronneeksi jos kahden vuoden jäsenmaksu on erääntynyt. 
 Päätettiin että johtokunta tiedottaa paperilaskun laskutuslisästä jäsenistölle 

jäsenmaksulaskujen mukana ja tehdään päätös asiasta seuraavana vuonna. 
 Niille, joiden sähköposti on tiedossa, laitetaan jäsenmaksu sähköpostilla jo tänä vuonna. 
 Päätettiin että puheenjohtaja toimii yhteyshenkilönä koemaastoasioissa ja johtokunta 

päättää. 
 Hyväksyttiin johtokunnan esitys että jäsen voi kutsua maksimissaan 2 vierasta 

pienpetometsälle mutta jäsenen on oltava mukana metsällä ja vieraasta on ilmoitettava 
Hannu Honkoselle ennen metsästystä. 

 Päätettiin että vieraiden pienpetojen metsästyksessä ajo saa jatkua Sääksjärven puolelle, 
mutta siitä pitää ilmoittaa Hannu Honkoselle välittömästi ajon siirryttyä Sääksjärven puolelle 
ja seuran jäsenen on oltava läsnä jos metsästystä jatketaan. Metsästyksen jatkuessa max 
2 vierasta/seuran jäsen. Hannu ilmoitta asiasta Whats-Upissa 

 Villisian metsästyksen pelisäännöt.  
- Siat ammutaan itse tavattaessa. 

21 § Valitaan yhdistyksen edustajat eri yhteisöjen ja sidosryhmien kokouksiin ja päätetään niissä 
esitettävistä asioista. 
 Käsiteltiin jo kohdassa 15 ja 16 

22 § Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä. 
 Vapaavuoden jäsenmaksusta arvonnan voitti Tuomas Mäkelä 

23 § Kokouksen päättäminen klo 21:15. 

 

 

____________________________ ____________________________ 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 _____________________________   ___________________________ 

 Pekka Ojanperä  Kyösti Mäkelä 


