
Vimpelin Sääksjärven metsästysseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Vuosikokous 

 

Aika: perjantai 5.3.2021 klo 18:00 

Paikka: Metsästysmaja 

 

1 § Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 
2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Lamberg ja sihteeriksi Veikko Hankkila 
3 § Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Santtu Viitala ja Esko Viitala 
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
5 § Todettiin osallistujat ja osallistujien äänivaltaisuus. Paikalla 17 jäsentä, joista kaikilla äänioikeus. 

Osallistujaluettelo on liitteenä. 
6 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
7 § Esitettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, toiminnantarkastajien lausunto, sekä hyväksyttiin 

tilinpäätös. 
8 § Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 
9 § Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Santtu Mäkelä, joka toimii myös seuran puheenjohtajana.  

10 § Johtokunnan uusiksi jäseniksi valittiin Jani Kiviaho, Tuomas Mäkelä ja Juha Lamberg 
 Muut johtokunnan jäsenet ovat Veikko Hankkila, Tuomo Lammi ja Ville Ahvenkoski 

11 § Toiminnantarkastajiksi valittiin Kati Pajuoja ja Matti Kjellbäck ja varalle Rauli Ahvenkoski ja Jarmo Kantola. 
12 § Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2021. Päätettiin panostaa enemmän riistanhoitoon 
13 § Jäsenmaksun suuruus 

 jäsenmaksu 35€ ja liittymismaksu 100€ 
14 § Kulukorvaukset ennallaan: 

 Puheenjohtaja ja sihteeri 150 
 Jahtipäällikkö ja riistayhdyshenkilö hirvimaksun suuruus 

15 § Vahvistettiin tulo ja menoarvio vuodelle 2021 
16 § Todettiin seuran koejäsenet: Tuomas Koivukoski, Arttu Kangasaho ja Eerika Niemitalo. 
17 § Uusia varsinaisia jäseniä ei ollut. Seurasta on eronnut Harri Hänninen 
18 § Erottamistapauksia ei ollut 
19 § Valittiin metsästyksenjohtajat ja muut yhdyshenkilöt 

 Hirvien, valkohäntäpeuran ja metsäpeura jahtipäälliköksi valittiin Jarmo Kantola 
 Karhujahtipäälliköksi/yhdyshenkilöksi Kyösti Mäkelä 

20 § Muut jaostot, toimikunnat ja yhdyshenkilöt 
 Kenneljaostoon Hannu Honkonen, Kyösti Mäkelä ja Juha Lamberg 
 Riistayhdyshenkilö Santtu Mäkelä 
 SRVA-yhdyshenkilö Ville Ahvenkoski 

21 § Seuran edustajat ja heidän varamiehensä edustustehtäviin. 
 Johtokunta valitsee 

22 § Suurriista-asiat. Hirvi, Metsäpeura, Valkohäntäpeura ja Karhu 
 Jahtipäälliköt valtuutetaan hyväksymään yhteislupasopimukset, mikäli ehdot ovat kohtuulliset. 
 Johtokunta päättää myöhemmin, osallistutaanko Karhun yhteislupaan. 
 Päätettiin liittyä hirven ja mahdolliseen metsäpeuran yhteislupaan. 
 Jahtipäälliköt hoitaa lupien hakemisen 

23 § Muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja 
kokouskutsussa mainitut asiat 
 päätettiin hakea haittalinnuille poikkeuslupaa. Johtokunta hoitaa 

24 § Esityksiä etujärjestöjen kokouksiin ei ollut 
25 § Muut asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä 

 Tuomas Mäkelä ehdotti että kokousmateriaali ennen kokousta olisi hyvä toimittaa jäsenille esim. 
sähköpostilla 

26 § Muut asiat 
 Puheenjohtaja kertoi lahtivajan rakennuksen onnistumisesta. 
 Vapaavuoden jäsenmaksusta voitti arvonnassa Hannu Kangasaho 
 Ennen kokouksen avausta muistettiin Seppo Ahvenkoskea seuran viirillä pitkästä urasta 

metsästysseuran puheenjohtajana sekä vuonna 2020 olleen merkkipäivän johdosta 
27 § Päätettiin kokous klo 19:04 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

____________________________ ____________________________ 

 Esko Viitala   Santtu Viitala 


