
 
Metsästysyhdistys Tarvas ry:n 

TALVIKOKOUS 

Op:n kerhohuoneella 

21.02.2014 klo. 18.00 

 

Kokouspöytäkirja 

 
1.Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Melamies avasi kokouksen 

 

2 .Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

ja kaksi ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tetri ja sihteeriksi Markus Kakko. 

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisa ja Juha-Pekka Railomäki. 

  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Ilmoitus ollut Auranmaan viikkolehdessä 11.2.2014 ja seuran nettisivuilla. Jäseniä paikalla 

kokouksessa 19 varsinaista ja yksi koejäsen. 

 

4.Työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan eikä muutoksia esityslistaan tullut. 

 

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja 

päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 

 Sihteeri luki vuoden 2013 toimintakertomuksen. Kokouksella ei ollut siihen lisättävää.  Sen jälkeen 

rahastonhoitaja Teemu Maisila kertoi kirjanpidon tuloslaskelman. Lopuksi rahastonhoitaja kävi 

tasepuolen läpi, jolloin tilinpäätös tuli käydyksi läpi. 

Kokous hyväksyi tilinpäätöksen. 

Seuran pj. Melamies luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa kävi ilmi että seuran taloudesta ja 

omaisuudesta oli huolehdittu asian mukaisesti. 

 

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

 Kokous hyväksyi vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle. 

 

7. Toimitetaan hallitusten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

• erovuorossa Tapio Juovanen ja Markus Kakko 

 Toimitettiin vaali erovuoroisten tilalle. 

 Ehdotettiin hallitukseen seuraavia jäseniä  Jussi Häkkinen, Carita .Maisila, Kari Matikainen 

 Maisila jättäytyi pois ehdokkuudesta. 

Valittiin Kari Matikainen ja Jussi Häkkinen 

 

8.Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan vaali alkaneelle toimintavuodelle 

• nykyiset Tapio Taavila ja Pekka Tetri 
Kokous kannatti heidän jatkamistaan, joten Taavila ja Tetri jatkavat tehtävässään. 

 

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle toimintavuodelle 

Sihteeri luki hallituksen esittämän suunnitelman vuodelle 2014. 

 Toimintasuunnitelmaan Soiniselta ja Mäkiseltä tuli kehitysehdotuksia. 



 

Soininen kehoitti harkitsemaan pienoishirviradan rakentamista. Melu ja maaperä saasteet 

pienentyvät tuntuvasti, kun ammutaan pienikalipeerisilla aseilla. 

Mäkinen kannatti saamaan asiat sille tasolle ,jotta nykyiset ympäristöluvan lupaehdot tulisivat 

noudatetuksi. Esimerkiksi portit ja lipputanko tulisi laittaa oikeille paikoilleen ampumaradan 

mäkeen. 

Jarmo Larpi kyseli mikä on jätevesitilanteen selvittämisen ajankohta. Tästä kokous kehoitti 

hallitusta tarkastamaan luvista ollaanko aikataulullisesti vielä mukana luvan ehdoissa ja ovatko 

lupaehdot saattaneet muuttua muutoin toisiksi. 

Vesinäytteen ottaminen on ajankohtainen vuonna 2014, joten se tulee ottaa kuluvana 

toimintavuotena ja tutkituttaa. 

 

10. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 

 

 Sihteeri luki vuoden 2014 tulo- ja menoarvion. Keskustelua siitä että jaostojen tulisi infota 

hallitusta riittävän ajoissa, jaostojen omista hankinnoistaan ja näin hyväksyttää ja budjetoida ne. 

 

11. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta 

• nykyiset: seuran liittymismaksu 175e 

jäsenmaksu 50e ja alle 18v. 25e 

Päätettiin että liittymis- ja jäsenmaksut pysyvät ennallaan. 

 

12. Hirven- ja peuranmetsästyksen ohjesääntöjen käsittely 

Larpi esitti, että täyteisillä metsästettäessä vaadittaisiin harjoittelua. 

Melamies luki ko.kohdan ja keskusteltiin mihin muotoon kyseinen  sääntö laitettaisiin. 

Kokous päätti seuraavan muutoksen hirven- sekä peuranmetsästyksen ohjesääntöihin. 

 

Peuranmetsästyksenohjesääntöön: 

Karjalaisen ehdotuksesta, täyteisten koeammunta 40m, seisaaltaan ilmantukea, 5 laukausta. 

 

 

Peuran- sekä hirvenmetsästyksen ohjesääntöön: 

Harjoittelu muualla on kivääriaseella mahdollista ja se luetaan aina eduksi, oman seuran radalla. 

Tästä tulee kuitenkin olla todistus harjoittelusta, jossa on ammunnanvalvojan hyväksyntä 

ammunnasta. 

 

 

13.Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on 

sääntöjen 7§ mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi 

Ei ollut erottamistapauksia. 

 

 

14.Valitaan yhdistyksen yhteyshenkilöt Koiranäyttelyallianssi X:ään  
Kokous valitsi Koiranäyttelyallianssin yhteyshenkilöiksi Tero Eskolinin ja Markku Tuunaisen. 

Allianssin hallitukseen valittiin Teemu Maisila ja Jussi Häkkinen, jotka jatkavat edelleen kyseisessä 

tehtävässä. 

 

 

 

 



 

 

 

15.Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä Metsästäjäliiton V-S piirin 

vuosikokoukseen 15.3.2014 klo.12.00 
Valittiin yksimielisesti Mikko Lauri ja Markku Melamies. 

Päätetään mahdollisista esityksistä piirille. 

Esityksiä ei ollut. 

 

16. Valitaan yhdistyksen edustajat Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen 

27.03.2014 
Kokous kannatti että viime vuotiset edustajat edelleen edustaisivat yhdistystämme, eli Juha-Pekka 

Railomäki, Jussi Häkkinen ja Jari Kakko. 

 

17. Jaostojen kokoonpanot vuodelle 2014 

Sihteeri luki tämänhetkiset jaostojen kokoonpanot ja kokous päätti samassa muutoksista, jotka ovat 

seuraavat: 

¤  Ampumajaosto  

pj J-P Railomäki jäsenet; Petteri Tetri,  Jari Soini, Heikki Leimäki, Eero Vyyryläinen, Mikko Lauri 

¤ Riistanhoitojaosto  

pj Kari Matikainen jäsenet; Tapio Taavila, Markus Kakko, Esko Luukkonen, Arto Honkaniemi 

Luukkonen ja Honkaniemi jättäytyvät pois Eskolin tulee tilalle 

¤ Perustetaan maanvuokrajaosto 

Kokous päätti perustaa jaoston ja seuraavat henkilöt valittiin siihen: 

Pekka Tetri, Markus Kakko, Luukkonen, Jari Kakko, Veikko Hietala, 

 

  18.  Poikkeuslupa rauhoittamattomien lintujen metsästykseen on myönnetty rajatuilla 

alueilla seuraavasti: 
varis   10.03.2014-07.05..2014 ja 16.07.2014-31.07.2014 

harakka 01.04.2014-29.04.2014 ja 16.07.2014-31.07.2014 

  

Sihteeri selvensi lupaehtoja ja sitä kuinka käytännössä mahdollinen lintujen ampuminen toteutetaan. 

Häneltä saa luvasta kopion, mikäeli aikoo mennä vahinkolintuja ampumaan. 

 

19. Ampumaratojen toiminta 2014 
• Nykyinen vastuuhenkilö J-P Railomäki ja kokous päätti että Railomäki jatkaa 

tehtävässään. 

 

20. Majaisäntä nykyinen Mikko Lauri  

Kokous kannatti hänen jatkamistaan, joskin oli puhetta että lahtivajan puhtaudesta tulisi pitää 

erityistä huolta, sekä sen lattiapinnoitteen uusiminen olisi ajankohtaista. 

 

21 .SRVA-yhteyshenkilö nykyinen Heikki Leimäki 

Kokous kannatti Leimäen jatkamista ja puheenjohtaja muistutti jälkikoirien tärkeyttä 

kolarieläintilanteissa. 

 

22. Suurpetoyhdyshenkilöt nykyiset Pekka Tetri ja Jussi Häkkinen  

Kokous yksimielisesti kannatti entisiä jatkamaan. 

 

 



 

      23. Muut asiat: 

- Hirvieläinlaskenta (mahdollinen) lauantaina 01.03.2014 

Todetaan, että ei ole mahdollista ja lähempää ajankohtaa tulee lisätietoa, jos tilanne muuttuu. 

- Talven riistakolmiolaskenta 

Todetaan että jatkoajasta huolimatta, saattaa kolmio huonon lumi tilanteen vuoksi jäädä laskematta. 

-Matti Mäkinen kertoo että myrskyn jäljiltä Kallelassa pitäisi kerätä hirvitornit pois tai ainakin 

siirtää metsänpuolella ja ehostaa syksyksi ne toiminta kuntoon.  

 

24.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Pekka Tetri kiittää osallistujia ja päättää kokouksen. 

  

 

 

 

 

 
 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI 

 

 

 

 

 

________________________________________   _____________________________________ 

          Puheenjohtaja Pekka Tetri                 Sihteeri Markus Kakko 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

 

____________________________________  _________________________________ 

              Juha-Pekka Railomäki           Kaisa Railomäki 

 

 


