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PÖYTÄKIRJA 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Seuran varapuheenjohtaja Mikko Lauri avasi kokouksen klo 18.05 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Järvinen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Teemu Vähätalo 
Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Juhani ja Anniina Soininen 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja 
päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
Toimintakertomuksen esitteli yhdistyksen sihteeri Timo Ullakonoja. Toimintakertomus hyväksyttiin. 

Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esitteli yhdistyksen rahastonhoitaja Teemu 

Vähätalo. Tilinpäätös hyväksyttiin. 

 

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 
7. Toimitetaan puheenjohtajan vaali seuraavalle kolmivuotiskaudelle 

 
Matti Mäkinen esitti puheenjohtajaksi Markku Melamiestä.  

Muita esityksiä ei tehty, joten Markku Melamies valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi  

yksimielisesti. 
 



8. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, erovuorossa: Mikko Lauri ja Markku 
Melamies. Hallituksesta eroaa Timo Ullakonoja.  
 
Hallituksen jäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä: 

Mikko Lauri  
Markus Kakko 

Pekka Tetri, joka kieltäytyi hallituksen jäsenyydestä 

Juha-Pekka Railomäki, joka kieltäytyi hallituksen jäsenyydestä 

Veikko Hietala 

 

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Mikko Lauri, Markus Kakko ja Veikko Hietala. 

 

9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan vaali alkaneelle toimintavuodelle 
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Tetri ja Tapio Taavila. 
 

10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten 
 
Timo Ullakonoja esitteli suunnitelman, joka hyväksyttiin. 

 
Tiedoksi merkittiin seuraavat kehittämisehdotukset: 

- Vieraskortit pitäisi saada hankittua yhdistyksen kotisivujen kautta 

- Jäsenluettelon voisi lisätä yhdistyksen kotisivuille seuran jäsenten nähtäville. 
 

11. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten 
vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten 
vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta 

• Hallituksen esitys: jäsenmaksu 50 €, alle 18-v. 25€ ja liittymismaksu 125€. 
 
Keskustelun kuluessa: 
 
Matti Mäkinen ehdotti, että jäsenmaksutositteessa eriteltäisiin kokonaisuudet, joista jäsenmaksu 

koostuu (liiton maksu, seuran jäsenmaksu, kivääriratamaksu). 
 
Jarmo Larpi esitti, ettei liiton maksusta tehdä jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoista. 
 
Matti Mäkinen esitti, että asia selvitetään liitosta tai muualta. 
 
Seppo Kivimäki kannatti Jarmo Larpin esitystä. 
 
Jarmo Larpi, että liittymismaksua nostettaisiin 250 euroon. 
 
Seppo Kivimäki kannatti Jarmo Larpin tekemää esitystä. 
 
Markus Kakko esitti liittymismaksun suuruudeksi 175 euroa. 
 
Juhani Soininen laskelmoi ja kannatti tehtyä korotusesitystä. 

 

Äänestys liittymismaksun suuruudesta, vaihtoehdot: 
Hallituksen pohja 125€ 

Kakon esitys 175€ 

Larpin esitys 250€ 



 
Äänestystulos: 

125€ - 7 ääntä 

175€ - 8 ääntä 

250€ - 4 ääntä 
 

Äänestyksen perusteella vuoden 2012 maksuista päätettiin seuraavaa: 

Jäsenmaksu 50€, Alle 18-vuotiaan jäsenmaksu 25€ ja liittymismaksu 175€ 
 
Päätettiin, että hallitus päättää kivääriratamaksun suuruudesta. 
 

12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 
 
Timo Ullakonoja esitteli vuoden 2012 tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin käydyn keskustelun 

jälkeen. 
 

13. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 
7§ mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi 
 
Erottamistapauksia ei ollut. 
 

Veikko Hietala huomautti Petteri Syrjälän fasaanien metsästyksestä liian lähellä asutusta Suurilan 

kylässä syksyllä 2011. Hallitus antaa Syrjälälle kirjallisen huomautuksen asiasta.  
 

14. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin 
 
Yhdistyksen edustajiksi piirikokouksiin valittiin puheenjohtaja ja sihteeri. 
 

15. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen 
vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Merkittiin tiedoksi, että hallitus valmistelee sääntömuutosesityksen, joka tuodaan seuraavaan 

yhdistyksen kokoukseen. 

 

Mäkinen esitti, että jäsenvalinta pitäisi siirtää hallitukselta yhdistyksen kokouksiin ja maanomistajia 

pitäisi suosia jäsenvalinnassa. 
 

16. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirille tehtävistä esityksistä 
 
Esityksiä Metsästäjäliiton piirille ei tehty. 
 

17. Valitaan yhdistyksen edustajat Allianssi X:n kokoukseen 
 
Edustajiksi ehdotettiin Markus Kakkoa, Turkka Saarista ja Juha-Pekka Railomäkeä, joka kieltäytyi 

tehtävästä.  

 

Edustajiksi valittiin Kakko ja Saarinen. 
 
 
 
 
 

18. Ampumajaoston kokoonpano vuodelle 2012 sekä ampumaratojen toiminta kaudelle 2012 



 
Ampumajaoston puheenjohtajaksi ja vastuuhenkilöksi ehdotettiin Juha-Pekka Railomäkeä ja hänet 

valittiin tehtävään yksimielisesti. Ampumajaosto jatkaa vanhalla kokoonpanolla. Entinen 

puheenjohtaja Mikko Lauri jatkaa jaoston jäsenenä. 

 
Matti Mäkinen esitti, että kiväärin kohdistukset sallittaisiin ratakauden jälkeen lauantaisin.  
 
Pekka Tetri esitti, että kivääriammunta sallittaisiin rajoitusajoin lauantaisin klo 12-15. 

 

Juha-Pekka Railomäki esitti, että valtion merkkiammunnat pidettäisiin lauantaisin. Josta Mikko Lauri 
totesi, että päivämäärät on jo päätetty perjantai-päiviin. 

 

Jarmo Larpi esitti, että haulikkoammuntaa olisi tehostettava siten, että haulikkoradalla voisi ampua 

myös lauantaisin samaan aikaan kivääriammuntojen kanssa. 

 

Heikki Leimäki kannatti Pekka Tetrin ja Jarmo Larpin esitystä, että lauantaisin klo 12-15 voisi 

kivääriammuntojen lisäksi käyttää haulikkorataa ammuntoihin. 

 

Matti Mäkinen vastusti haulikkoammunta-aikojen laajentamista lauantain kivääriaikojen kanssa 
samanaikaisiksi. 

 

Päätettiin, että kiväärirata on käytettävissä lauantaisin klo 12-15. 
 

19. Majaisännän valinta 
 
Nykyinen majaisäntä Tauno Leimäki ei ole käytettävissä tehtävään jatkossa. Uudeksi majaisännäksi 

esitettiin Heikki Leimäkeä ja Mikko Lauria. Majaisännäksi valittiin Mikko Lauri. 
 

20. SRVA-yhteyshenkilön valinta 
 
Valittiin SRVA-yhteyshenkilöksi yksimielisesti Heikki Leimäki. 

 

21. Suurpetoyhdyshenkilön valinta 
 
Suurpetoyhdyshenkilöiksi ehdotettiin aiemmin tehtävää hoitaneita Tapio Taavilaa ja Pekka Tetriä, 
joista Taavila kieltäytyi tehtävässä jatkamisesta. Taavilan tilalle ehdotettiin Jussi Häkkistä. 

 

Suurpetoyhdyshenkilöiksi valittiin Pekka Tetri ja Jussi Häkkinen. 
 

22. Hirvieläinlaskenta, talviriistakolmiolaskenta 
 
Todettiin, että hirvieläinlaskenta järjestetään Varsinais-Suomessa 3.3.-4.3.2012. Tarvasjoella 

kokoonnutaan kodalla lauantaina 3.3. klo 9.00. 
 
Päätettiin, että talviriistakolmiolaskennan hoitaa Tapio Taavila. 

 

Tapio Juovanen poistui kohdan käsittelyn aikana, klo 19.35. 
 
 
 

23. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä 
päätöstä. 



 
Muista asioita ei noussut esille. 
 

24. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38. 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 
_______________________________ ________________________________ 
Puheenjohtaja, Risto Järvinen  Sihteeri, Teemu Vähätalo 

 
 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ___.____.2012 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja, Juhani Soininen Pöytäkirjantarkastaja, Anniina Soininen 
 
 


