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Talvikokous Kahvila Nyymannissa 11.3.2022 klo 17:00  

Kokouksen avaus

         Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo 17:02

         puheenjohtaja kävi katsauksen viime vuoteen, ja kertoi kuluvan vuoden    
        tulevista asioista, mm. ampumaradan ja parkkialueen ja tiestön  
       parannustoimista, ympäristöluvasta sekä suojelualueiden tilanteesta. 
       
  

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja kaksi ääntenlaskijaa;

 esitetään puheenjohtajaksi, Joni Jääskeläinen sihteeriksi Jukka 
Tapanainen

 pöytäkirjantarkastajiksi ; Vesa Vilppola, Juho Riepula 
 Ääntenlaskijoiksi esitetään samat henkilöt, VV ja JR. 

Hyväksytään esitykset. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi;

Hyväksytään asialista. 



HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
Hantunpolku 5
90850 Martinniemi

                                                                                                                  

4. Palkitsemiset  ja muistamiset: 

pienpetopyytäjien palkitseminen 

        Vesa Mielikäinen 
        Veikka Mielikäinen 
       Haapalahti Tommi
       Mehtälä Tommi 

          muistamiset: 

          Hannu Kinnunen, pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi. 
          
       

            Hyväksytään esitykset 

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilin 
hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen, mutta 
siirretään toiminnantarkastajien lausunto kesäkokoukseen (materiaali vielä 
kirjanpitäjällä). 

          Hyväksytään esitys.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille;
Esitys: Siirretään kohdan kuusi hyväksyminen kesäkokoukseen, koska 
materiaali on vielä tilitoimistossa. 
Hyväksytään esitys. 

            

7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
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Esitetään: Joni Jääskeläinen. 

Kannatetaan, hyväksytään esitys. 

8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

                    

             erovuoroiset: 
                    

Jouko Ojala, voi jatkaa 

Esa Kauppila, voi jatkaa

Heikki Haapala, voi jatkaa

Antti Mielikäinen , voi jatkaa 

              Hannu Kinnunen ilmoitti, että jää pois johtokunnasta. 

            Esitetään Hannu Kinnusen tilalle: Sakari Ojala, Kannatetaan.

            

            erovuoroisista jatkavat; 
             Jouko Ojala
             Esa Kauppila 
             Heikki Haapala
            Antti Mielikäinen
            Uutena Sakari Ojala (Hannun tilalle) 

                 Hyväksytään esitykset. 

9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten 
varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
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Esitetään toiminnantarkastajiksi: Vesa Mielikäinen, Mikko Kuosmanen 
kannatetaan, hyväksytty. 

varamiehiksi: Ari-Matti Koskenranta, Juha Juusola. Kannatetaan, Hyväksytty.  

 

         

10. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;

johtokunta esittää, että:

Liittymismaksun suuruus 100 euroa. 

 jäsenmaksun suuruus 50 euroa vuodessa, mikäli talkoovelvoite otetaan 
käyttöön.

mikäli talkoovelvoitetta ei oteta käyttöön, jäsenmaksu 60 euroa.

Alle 18 vuotiaan jäsenen jäsenmaksu 40 euroa.

 Hyväksytään esitykset, ei talkoovelvoitetta tänä vuonna=>jäsenmaksut 60 ja 
40euroa.  

11. Vahvistetaan alkaneen taloussuunnitelma, sekä päätetään toimihenkilöiden 
kulukorvauksien suuruudesta;

Johtokunnan esitys vuosikokoukselle toimihenkilöiden kulukorvauksiksi
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         Puheenjohtaja 500€/vuosi
Sihteeri/rahastonhoitaja 1200€/vuosi
Ampumajaoston puheenjohtaja 100€/vuosi
Riistanhoitojaoston puheenjohtaja 100€/vuosi

        Maanvuokrajaoston vetäjä 100e/ vuosi 
Majaisäntä / Vareputaan aluevastaava 300e / vuosi 

         Laduntekijälle 100€/ vuosi
Hirvilupakoordinoija 100€/vuosi
Lihanleikkaajille ja -käsittelijöille 10 € / tunti

        Valtionmerkkiammuntojen valvojille 10 € / tunti

                  esitetään joku prosentuaalinen korotus kaikkiin summiin, koska verotus 
                 nostaa kustannuksia. Esitetty 20 % korotusta

                  Hyväksytään esitys 20% korotuksesta. 
         
         
 

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta 
toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet, sekä 
päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä, ja 
suuruudesta;
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             ks. liitteet, 
             hyväksytään ja vahvistetaan. 
           

13. sääntömuutosehdotus: 

johtokunta esittää, että talvikokouksen pitoajankohdaksi muutetaan tammi-
maaliskuun aikana. 

         hyväksytään esitys. 

14. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin 
yhdistyksen jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa 
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi;

ei tiedossa olevia tapauksia

15. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä Metsästäjäliiton 
Oulun piirikokouksiin;

esitetään Edustajaksi Tapio Jarkko. Varamieheksi Joni Jääskeläinen 
 Hyväksytään esitykset. 

               
16. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle 

vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa 
mainitut asiat;

-  ei esityksiä

17. Valitaan tarpeelliset jaostot;

- ks. liite 

18. Päätetään riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
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- ei esityksiä
                     

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

- lehden kohtalo, kolmen seuran kesken aikataulujen ym. kanssa tiukkaa 
saada lehti painoon ja jakoon ennen kuin jahtikausi on päällä. 
pohdittavaksi, onko paperinen lehti enää ajankohtainen ja tarpeellinen. 
Huomioitavaa myös lehden kustannukset seuroille. 

- Varepirtin tilanne, rakennus on ainakin alapohjasta huonossa kunnossa, 
sisäilma/ homeongelmaa myös. Vaatii remontin tavalla tai toisella, 
kustannukset ja vaihtoehdot tutkinnassa. 

20. muut asiat: 

lausunto luonnonsuojelualueista ympäristöministeriölle, puheenjohtaja esitteli 
tilannetta. 

    
21. Kokouksen päättäminen;

    Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo 18:56

puheenjohtaja:                                             pöytäkirjan tarkastaja: 

Sihteeri:                                                       pöytäkirjan tarkastaja:


