
MERIJÄRVEN METSÄSTÄJÄT RY VUOSIKOKOUS 2022
25.3.2022 Kilpukka

Paikalla 18 seuran  jäsentä. Klo 18:00

PÖYTÄKIRJA

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka 
     toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Pohjanen ja sihteeriksi Mikko Tanska.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Eilola, Matti 
Eilola.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu Pyhäjokiseutu lehdessä, kuntatiedotteessa sekä whatsapp-
ryhmässä. Hyväksyttiin

3) Hyväksytään työjärjestys.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 
vahvistamisesta.

Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 
toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2021. 
Toiminnantarkastuskertomus ja tilinpäätös ja tilintarkastuslausunto 
hyväksyttiin.

5)Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille.

Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja tilivelvollisille

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

Valittiin puheenjohtajaksi Marko Sallmen

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

-Erovuorossa:  Esko Kunnari, Marko Hiitola, Juha Heikkilä
-Valittiin erovuorossa olevat uudelle kaudelle.
Markon siirtyessä puheenjohtaksi, valitaan johtokuntaan Matti Perälä.

8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten 
varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.



varsinaiset:Kaarlo Korhonen ja Markku isokääntä

9) Päätetään seuran liittymis-, jäsenmaksun yms maksujen suuruudesta

Kausi- ja vieraslupien hinnoiksi vuodelle 2022 seuraavasti:
jäsenmaksu 40€, 
jäsenmaksu maanomistajat tai yli 70v 10€
päiväkortti 20€
kausikortti 80€, myöntää johtokunta
kyyhky ja sorsalupa 10.08-09.09 30€
Jäniksen / ketun metsästykseen päiväkortti 10€ jäsenen mukana.(Äänestyksellä 
ratkaistu, tämä päätösrivi jää voimaan).
Liittymismaksu 10€ paikkakuntalaiselta ja maanomistajilta.
Liittymismaksu 150€ maataomistamattomalta ulkopaikkakuntalaiselta.
Hirviporukan kynnysraha 150€.

Lupia myyvät: Risto Ollila, Marko Hiitola, Esko Mattila, Kimmo Röyttä

10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta 
varten.

Luettiin, päivitettiin tarvittavin osin, sekä vahvistettiin toiminta- ja 
riistanhoitosuunnitelma

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

Taloussuunnitelma johtokunnan esityksen (tulot 14400€ ja menot 14800€) 
mukaan.

12) Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan 
      (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

-  Marja-Leena Aittamaa (Maanomistaja, ei paikkakuntalainen) 
hyväksytään
- Mikael Aittamaa (Maanomistaja, ei paikkakuntalainen) hyväksytään
- Teemu Aittamaa (Maanomistaja, ei paikkakuntalainen) hyväksytään
- Wilma Eerola (Maataomistamaton, paikkakuntalainen) hyväksytään
-Juha Takaeilola (maanomistaja, paikkakuntalaine)Hyväksytään.

Jos jäsenyys on anottu jonkun maanomistukseen perustuen ja perusteet myöhemmin 
muuttuu, voidaan jäsenyys evätä.

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.

Ei erottamistapauksia

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.



- Kennelpiirin kokoukseen Matti Pohjanen, varalle Jukka Isoviita
- Valtuutetaan SPJ:n vuosikokoukseen Matti Pohjanen, varalle Jukka 
Isoviita
- Riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa Marko Sallmén ja Esko Kunnari 
vuoteen 2023 asti

15) Perustetaan ammunnan alajaosto

Perustetaan ammunnan alajaosto, Vetäjänä Juha Takaeilola, Hannu 
Isokääntä ja Matti Moliis. 

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

Puheenjohtajalle hommataan läppäri.
Ammunnanvalvojia olisi hyvä saada lisää.

17) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:17

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja                                                                             Matti Pohjanen

Sihteeri                                                                                         Mikko Tanska

Pöytäkirjantarkastajat                                                                 Heikki Eilola

                                                             Matti Eilola


