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Kokouspöytäkirja

1.Seuran puheenjohtaja Markku Melamies avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mäkisen esityksestä Esko Luukkonen ja sihteeriksi Markus 
Kakko. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Leimäki ja Eero Vyyryläinen.

3.Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Kokous hyväksyi työjärjestyksen sellaisenaan

5.Sihteeri luki seuran toimintakertomuksen vuodelta 2012. Rahashoitaja Teemu Vähätalo kertoi 
tilinpäätöksestä ja selvensi sen eri kohtia tarpeen vaatiessa. Sihteeri luki toiminnantarkastajien 
lausunnnon, joka puolsi sitä että seuran toiminta ja taloudenhoito oli asiallisesti hoidettu.

6.Kokous hyväksyi vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7.Toimitettiin hallitusten jäsenten vaali, erovuorossa Teemu Vähätalo ja Tauno Leimäki. Leimäki 
ilmoitti että on estynyt jatkamasta hallituksessa. Kokous ehdotti Vähätaloa jatkamaan ja sitä 
kannatettiin. Kokous ehdotti Tauno Leimäen tilalle hallitukseen Heikki Leimäkeä ja sitä 
kannatettiin, eikä muita ehdotuksia tullut. Jolloin kokous oli hyvin yksimielinen siitä, että 
T.Vähätalo ja H.Leimäki valittiin hallitukseen.

8.Toimitettiin kahden toiminnantarkastajan vaali alkaneelle toimintavuodelle, kokous yksimielisesti 
ehdotti ja kannatti Tetriä ja Taavilaa jatkamaan. Tämä myös hyväksyttiin.

9.Sihteeri luki toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman alkaneelle toimintavuodelle ja se hyväksyttiin.

10.Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta. Hallituksen ehdotus oli että pidettäisiin maksut 
ennallaan ja kokous hyväksyi tämän suoraan. 
Maksut toimintavuodella 2013: seuran liittymismaksu 175e, jäsenmaksu 50e ja alle 18vuotiailta 25e

11.Sihteeri luki vuoden tulo- ja menoarvion jo kohdassa 9:sän.

12.Seuran puheenjohtaja Melamies esitti hallituksen esityksen sääntömuutoksesta. Melamies 
painotti sitä että ehdotus peilaa nykyisiä mallisääntöjä ja nämä muutokset edesauttavat seuran 
toimintaa.
Vilkasta keskustelua aiheesta, jossa Mäkinen ja Larpi käyttivät useita puheenvuoroja, lähinnä 
aiheesta jäsenen valinta ja jäsenyyden kesto. Kokouksessa ei saatu selkeää kuvaa, millä kannalla 
jäsenistö oli tulevista ehdotuksista sääntöihin. Joten puheenjohtaja siirsi käsittelyn kesäkokoukseen.

13.Mahdollisia jäsenenerottamis tapauksia ei hallituksen tietoon ollut tullut.



14.Koiranäyttelyallianssi X:n hallitukseen valittiin Jussi Häkkinen ja  hänen varamieheksi Teemu 
Vähätalo.

15.Piirikokoukseen valittiin edustamaan seuran puheenjohtaja ja sihteeri.

16.Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen 18.03.2013 valittiin yhdistystä edustamaan 
seuraavat henkilöt; Jussi Häkkinen, Jari Kakko ja Juha-Pekka Railomäki.

17.Suomen metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirille tehtäviä esityksiä jäsenistöltä ei kokouksessa 
ilmaantunut.

18.Käsiteltiin Juhani Soinisen aloite pienpetometsästyksestä. Soininen itse avasi aihetta ja perusteli 
kantaansa vierasmaksun palauttamisesta myös pienpetojahteihin. Aloite sai kannustusta sekä 
vastustusta, mutta myös todettiin että asia täytyy ratkaista kesäkokouksessa. Joten puheenjohtaja 
totesi asian vietävän kesäkokouksen ratkaistavaksi.

19. Luettiin jaostojen kokooonpanot ja niihin tehtiin tarvittavia muutoksia.
Ampumajaostosta Teemu Vähätalo halusi jättää tehtävän ja kokous valitsi Petteri Tetrin hänen 
tilalle.
Riistanhoitojaostosta Tauno Leimäki halusi puheenjohtajuuden jättää, joskin jatkaa edelleen 
jaostossa, kokousvalitsi yksimielisesti Kari Matikaisen tämän jaoston puheenjohtakjaksi.

20.  Sihteeri luki rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvasta joka oli myönnetty rajatuille alueille 
seuraavasti.

varis  10.03.2013-30.04.2013 ja 16.07.2013-31.07.2013
harakka01.0.2013-30.04.2013 ja 16.07.2013-31.07.2013

Käytiin läpi myös lupaehtoja ja sitä kuinka käytännön järjestelyt hoidetaan.

21. Ampumaratojen toiminta 2013
• Nykyinen vastuuhenkilö Juha-Pekka Railomäki jatkaa edelleen tulevanakin 

toimintakautena.
• Ampuma harjoitukset järjestetään sekä kiväärissä että haulikossa tiistaisin ja 

perjantaisin, myös torstai on mahdollista omalle jäsenistölle harjoitteluun, joskin 
silloin tulee itse hankkia valvoja paikalle.
Keskustelua lauantain ammunnoista, joihin tuli seuraavia esityksiä.
M.Mäkinen klo.12-15, J.Larpi 10-15, P.Tetri 10-15, joista kaksi viimeisintä sai eniten 
kannatusta, joten kokous hyväksyi lauantai ammunnat kaudelle 2013 sekä 
haulikkoon että kivääriin klo. 10-15 väliselle ajalle.

• Keskustelua käytiin ampumararojen ympäristön hoidosta ja ympäristöluvan 
lupaehdoista, joihin ei kuitenkaan tarvitse tehdä välttämättömiä toimenpiteitä 
tulevana toimintavuotena.

22.Nykyinen majaisäntä Mikko Lauri jatkaa tehtävässäään ja käytiin myös läpi sitä,että kaikki 
vajankiinteistöä koskevat asiat kiertää aina majaisännän kautta.

23.SRVA-yhteyshenkilöinä toimii edelleen Heikki Leimäki, Pekka Tetri, Tapio Taavila ja uusina 
jäseninä Juha-Pekka ja Kaisa Railomäki

24.Suurpetoyhdyshenkilöinä toimii edelleen  Pekka Tetri ja Jussi Häkkinen



      25.Hirvieläinlaskenta järjestetään lauantaina 02.03.2013 klo.9.00 kokooontuminen kodalle. 
Laskentailmoitukset ilmoitetaan hirvieläinmetsästyklsen johtajalle, Markku Melamiehelle.

26. Keskusteltiin muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voitu tehdä 
päätöstä.

- Maanmittaustoimitus; 110 kV:n voimansiirtojohto Kallela 
Tämä Fortumin hanke ei varsinaisesti vaikuta tai kuulu seuramme toimintaa, muuta kuin 
maisemallisesti ja se että voi tulevaisuudessa vaikutaa maaston käyttöihin tai niiden 
käyttöoikeuksiin.
- Tuulivoimala hanke
Rajavuorella tapahtuva Janne Lenkkerin (seuramme jäsen) tuulivoimalahanke etenee ilman 
suurempaa vastustusta, eikä seurallakaan ole hankkeeseen mitään vastaan. Kokouksessa 
kehoitettiin seuramme jäsenistöä myös ajattelemaan hanketta seuran kannalta, jolloin asia ei 
pääsisi vaikutaamaan esim. maanvuokrasopimuksiin.

27.Puheenjohtaja päätti kokouksen n.klo 20.25


