
Kokouspöytäkirja 

 

Talvikokous  

Metsästysmaja 24.3.2017 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arvi Luoma-aho, sihteeriksi Tuomo Pitkänen, ääntenlaskijoiksi Mauri 

Keltikangas ja Marko Vainionpää 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaisieksi 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 

5. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta  ja 

päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta esitettiin yleiselle 

kokoukselle. Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin. 

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Yleinen kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

7. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali  

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arvi Luoma-aho 

8. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle  

Ari Männistön tilalle valittiin Jouni Honkaniemi, Esko Hintsa ja Markku Viitala jatkavat hallituksessa 

9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle 

toimintavuodelle 

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Arvo Männistö, jonka varamieheksi Juha Kinnunen sekä Jukka Uusimäki, jona 

varamieheksi Marko Vainionpää 

10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma  ja riistanhoitotavoite alkaneelle toimintavuodelle sekä 

päätetään metsästysammunnan harjoittelusta 

Toiminta ja riistanhoitosuunnitelma vahvistettiin alkaneelle toimintavuodelle. Seura järjestää 

harjoitusammuntoja. 

11. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.  

Jäsenmaksuksi päätettiin 25€/kausi rivijäseniltä ja 10€/kausi maanvuokraajajäseniltä. Liittymismaksun 

suuruudeksi päätettiin 100€ sääntöjen mukaisten jäsenkriteerien täyttäneelle ja 300€ johtokunnan 

harkinnanmukaisesti ottamien koejäsenten osalta. 

Ampumaratamaksu uusilta jäseniltä 25€ 

Vuosikortin hinnaksi päätettiin 200€ pienriistan metsästäjille ja 500€ sorkkaeläinten metsästäjille. 500€ 

vuosikortilla on oikeus metsästää myös pienriistaa. Johtokunta päättää vuosikortti sekä päiväkorttien saajista. 

Päiväkortin haltija metsästää ainoastaan seuran jäsenen mukana sekä jäsenen kiintiöön. 

12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 

Vahvistettiin alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 

13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin kokouksiin 



Johtokunta edustaa seuraa tarvittavissa kokouksissa sekä tarvittaessa valitsee sopivat henkilöt edustamaan 

seuraa jäsenistön keskuudesta. 

14.  Päätetään muun riistan metsästyksestä 

Yleinen kokous antoi oikeuden johtokunnalle päättää seuran osallistumisesta hirvenmetsästyksen 

yhteislupamenettelyyn. Päätettiin liittyä karhun ja villisian osalta yhteislupamenettelyyn. Ketunmetsästyksen 

yhteisluvasta päätetään seuran kesäkokouksessa. 

15. Valitaan jaostot 

Hirvijaosto: Jyrki Toivonen, Teemu Isokangas, Esko Turja 

Kaurisjaosto: Jukka Uusimäki, Juha Kinnunen, Marko Vainionpää 

Kenneljaosto: Suvi Ilvola, Esko Turja, Martti Pitkänen 

Ampumajaosto: Kauko Saarenpää, Jyrki Toivonen, Teemu Pitkänen, Sami Harju, Tomi Kangastupa 

Riistakolmiojaosto: Arto Männistö, Arvi Luoma-aho, Teemu Pitkänen, Mika-Matti Harju 

Karhujaosto: Jyrki Toivonen, Ensio Hannula, Esko Turja 

16. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta 

esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 

Annetaan valtuutus johtokunnalle muistaa seuran ensimmäisen puheenjohtajan Sauli Paalijärven poismenoa. 

Kodan vuokraksi päätettiin 50€/ilta seuran ulkopuoliselta. Seuran jäsenet voivat käyttää tilaa ilmaiseksi. 

Varaukset johtokunnan jäseneltä.  

17. Päätetään Alajärven Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä 

Johtokunta tekee esitykset. 

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

SRVA vastuuhenkilö Teemu Isokangas. Linnunpönttöjen rakennuspäivä 31.3.2017 klo 17.00 alkaen. 

19. Muut hallituksen esittämät asiat 

Ei esitettäviä asioita. 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 

 

 

 

 

______________________________________ _________________________________ 

Arvi Luoma-aho, puheenjohtaja  Tuomo Pitkänen, sihteeri 

 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Mauri Keltikangas   Marko Vainionpää 


