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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avaus   
Puheenjohtaja Olli Saarela avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen osallistujat 
tervetulleeksi.
Aluksi luovutettiin Riistanhoitoyhdistyksen myöntämät pronssiset ansiomerkit
Kari Erkkilälle, Arto Hautalalle, Vesa Kankaalle, Mika Pehkoselle ja Juha Timlinille.
Sen jälkeen palkittiin vuoden 2020 erämies Kari Erkkilä.
Seuraavaksi suoritettiin vahinkoeläinten hävittämiskilpailun tulosten julkaisu ja 
palkitseminen. (liitteet 2 ja 3)
Pienpetojen vähentämiskilpailun ensimmäisen palkinnon voitti Kari Erkkilä, toisen 
palkinnon voitti Mika Immonen, kolmannen palkinnon voitti Pentti Veikkolainen.
Vahinko lintujen vähentämiskilpailun voitti Markku Känsälä.
Lisäksi muiden osallistujien kesken arvottiin puukko jonka voitti Mauri Vaara. 

1 Kokouksenlaillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen
– toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja ja sihteeri)
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Sipilä.  
 Sihteeriksi valittiin Olavi Vapola.

3 Pöytäkirjantarkistajien, sekä ääntenlaskijain valinta
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Autio ja Sauli Nahkala.  

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
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Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen alussa jaettu esityslista 
(liite 4).

5 Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2020
Päätös: Puheenjohtaja luki johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2020. 
Kokous hyväksyi toiminta kertomuksen (liite 5). 

6 Esitetään tilit, tilinpäätös toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajan 
lausunto vuodelta 2020 ja päätetään tilien hyväksymisestä, sekä tilinpäätöksen 
vahvistamisesta
Päätös: Taloudenhoitaja esitti vuoden 2020 tuloslaskelman, taseen, sekä 
toiminnantarkastajan antaman lausunnon (liite 6).
Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan laatiman 
toiminnantarkastuskertomuksen (liite 7).
Kokous hyväksyi yksimielisesti tilit ja tilinpäätöksen.    

7 Päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, sekä muille 
tilivelvollisille
Päätös: Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden johtokunnalle, sekä muille 
tilivelvollisille.

8 Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2021
Päätös: Johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin yksimielisesti Olli Saarela.

9 Johtokunnan jäsenten vaali
– erovuorossa Jukka Autio, Sauli Nahkala, Pekka Jyrinki, Vesa Kangas, sekä Mika 
Pehkonen.
Päätös: Johtokunnan jäsenniksi valittiin kaikki erovuoroiset 

10 Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehen vaali
Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Jaana Rytkönen.
Hänen varamieheksi valittiin Pekka Nikula. 

11 Valitaan hirvi-isäntä, sekä kennel-yhteyshenkilö.
Päätös: Hirvi- isännäksi, sekä kennel- yhteyshenkilöksi valittiin Jukka Autio.

12 Toimihenkilöiden matka – ja puhelinkulujen korvaus
– johtokunta esittää alla olevan luettelon mukaisia korvauksia.
– PUHEENJOHTAJA 300 €
– SIHTEERI 300 €
– RAHASTONHOITAJA 300 €
– MAJAISÄNTÄ 1000 € (Majan vuokra tulo neljään tuhanteen euroon 
saakka, sen jälkeen jokaiselta tuhannelta eurolta 100 euroa).
– KORTINKIRJOITTAJA 100 €
Päätös: Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

13 Jäsenmaksujen, liittymismaksujen, vuosi, sekä päiväkortti maksujen hyväksyminen
johtokunta esittää alla olevan luettelon mukaisia maksuja

v.2020 v.2021
– KYNNYSRAHA   100 € 100 €
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– JÄSENMAKSU (MAANOMISTAJA)     20 € 20 €
– JÄSENMAKSU (EI MAANOMISTAJA)   40 € 40 €
– VUOSIKORTTI   80 € 80 €
– PÄIVÄKORTTI     20 € 20 €
Päätös: Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen

14 Majan vuokrien ohjehintojen hyväksyminen
Arki-ilta 50 €, puolipäivää 50€, perjantai 100€, lauantai100€, sunnuntai 100€.
Päätös: Kokous hyväksyi majan vuokrien ohjehinnoiksi yllä olevan luettelon mukaiset 
hinnat.

15 Vahvistetaan toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2021.
Päätös: Sihteeri esitti johtokunnan laatiman toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 
2021 (liitteet 8 ja 9). Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

 
16 KÄSITELLÄÄN ESITYSTÄ RIISTANHOITO- JA ILMOITUSVELVOITTEESTA

Seuran kesäkokouksessa joka pidettiin 2.8.2020 johtokunnalle, annettiin 
tehtäväksi tehdä esitys talvikokoukselle jossa päätetään jäsenten 
riistanhoitovelvoitteesta ja riistakolmiolaskentojen kehittämisestä.

21.1.21 pitämässään kokouksessa johtokunta päätti siirtää asian seuraavaan 
kokoukseen

Päätösesitys:
Seuran sääntöjen 5§ jäsenen velvoitteet ja maksut, on kohta riistanhoito- ja 
ilmoitusvelvoite sekä riistanhoitovelvoitemaksu.
Johtokunnan tulee esittää talvikokoukselle kuinka kohdan 5§ velvoitteet tulee 
täytettyä, ja kuinka sitä valvotaan.
Lisäksi on tehtävä esitys vuosittain riistahoitovelvoitemaksun, suuruudesta.
Riistanhoitotyöksi voidaan katsoa riistapeltojen teko, riistan ruokinnat sekä muut 
toimet kuten riistalaskennat.

Päätös:
Johtokunta käsitteli sääntöjen kohtaa 5 riistanhoito- ja ilmoitusvelvoitteesta sekä 
riistanhoitovelvoitemaksusta.
Ja päätti viedä talvikokouksen päätettäväksi että seuran jäsenille kuuluu tehdä 

riistanhoitotyötä. Uuden jäsenen tulee tulla seurankokoukseen ja ottaa 
osaa riistanhoitotyöhön esim. riistakolmio laskentaan.

Talvikokoukseen päätös:
Johtokunnalle annettiin tehtäväksi tehdä asiasta suunnitelmia joilla asiaa voidaan 
hoitaa ja esittää Jäsenistölle.

17 Uudet seuran jäsenet
Seuran maanomistajajäseniksi johtokunta on hyväksynyt Esa Knuutilan, Niko Knuutilan,
Jimmy Sundqvistin, Niklas Häggblomin, Axel Ahlvikin, Hannu Heikkilän
Ei maanomistaja jäseniksi johtokunta on hyväksynyt Heimo Huhtalan, Juho Huhtala, 
Arttu Immosen, Arttu Kulmalan, Nikolai Haapalahden, Mikko Kontion, Kimmo Takalon,
Mikko Mannisen, Antti Ikäläisen, Janne Vuolaspuron, 
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18 Käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten esille tuomat asiat joista ei kuitenkaan 

voida tehdä päätöksiä.

19 Luetaan saapuneet kirjeet
Ei kirjeitä

20 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiiti kokouksen osanottajia vireästä ja asiallisesta kokouksesta ja päätti 
kokouksen klo.18.55.
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PUHEENJOHTAJA    SIHTEERI
VEIKKO SIPILÄ OLAVI VAPOLA

          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
JUKKA AUTIO SAULI NAHKALA
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