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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

 
Aika:  26.2.2017 klo 18.00- 18.39 

Paikka: Yhdistyksen metsästysmaja 

Läsnä: 33 yhdistyksen jäsentä erillisen osallistumisluettelon mukaisesti 

 

 

 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Toni Kumpuvaara avasi kokouksen klo 18.00 ja jakoi palkinnot vuoden 2016 

aikana eri tavoin ansioituneille yhdistyksen jäsenille. 

 

Palkitsemiset: 

- Salme Mustanoja palkittiin menestymisestä SM- Metsästysluodikko ammunnassa 

 (kulta) ja SM-Metsästyshirvessä (hopea) 
  

 - Tuomas Similä palkittiin menestymisestä Suomenajokoira Veetin kanssa 

 kettukokeissa ja näyttelyissä (Kettukuningas 2016) 

  

 - Vuoden eräkoiran valinta:  

 Vuoden eräkoiraksi valittiin Suomenajokoira Veeti, FIN KVA-K, 735p.  

 Omistaja Tuomas Similä. 

 

- Eniten pienpetoja saaneiden palkitseminen (kolme parasta) 

Eniten pienpetoja pyytäneistä palkittiin Tapio Järvelin (36), Jukka Loponen (30) ja 

Eero Suutari (29) 

 

- Pienpetoja pyytäneiden palkitseminen (arvotaan 3 palkintoa) 

Kaikkien pienpetoja pyytäneiden kesken arvottiin 3 palkintoa. Palkinnon saivat Reijo 

Kylmänen, Miika Tolonen ja Pekka Harjapää. 

 

- Saalisilmoituksensa palauttaneiden palkitseminen (arvotaan 3 palkintoa) 

Kaikkien saalisilmoituksen palauttaneiden (143) kesken arvottiin 3 palkintoa, jonka 

saivat Pekka Harjapää, Janne Heiskari ja Petri Simuna. 

 

- Riistanhoitotoimikunnan huomionosoitus aktiivisesti riistanhoitotyötä tehneelle 

nuorelle metsästäjälle 

Palkinnon sai Aatu Kanniainen. 

  

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Halonen ja sihteeriksi Katja Bildo. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Rantalakeudessa 15.2.2017. 

 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Bildo ja Rauno Kettunen, jotka toimivat myös 

ääntenlaskijoina. 
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5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

 

6. Esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta 

Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen.  

Kokous hyväksyi toimintakertomuksen. 

 

 

7. Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta 

ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 

Sihteeri esitti toiminnantarkastajien lausunnon, tuloslaskelman ja taseen. Kokous hyväksyi 

tilit ja vahvisti tilinpäätöksen. 

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 

Kokous myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

 

9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali 

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Toni Kumpuvaara. 

Muita esityksiä ei tullut. 

 

10. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

Erovuorossa olivat Mauri Alasuutari, Henrik Norrback, Pekka Tolonen ja Mikko 

Taipaleenmäki. 

Johtokuntaan valittiin Mauri Alasuutari, Henrik Norrback, Pekka Tolonen ja Mikko 

Taipaleenmäki. Muita esityksiä ei tullut.  

 

 

11. Toimitetaan kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Koskinen ja Antti Sangi. Varatoiminnantarkastajaksi 

valittiin Tanja Halonen. Muita esityksiä ei tullut. 

 

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten 

Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vuodelle 2017. 

Kokous hyväksyi toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman. 

 

13. Vahvistetaan toimintavuoden tulo- ja menoarvio 

Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin. 

 

14. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus kaudelle 2017-2018, 

metsästysmajan vuokraus ja koemaksu pitkänkokeen koirille 

Kokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti liittymismaksuksi 70€ ja jäsenmaksuksi 

50€. Lisäksi yhdistyksen ulkopuolisille koirille ns. ”pitkänkokeen” maksuksi päätettiin 

25€/koesuoritus. 

Yhdistyksen majan vuokraksi päätettiin yhdistyksen jäsenille 50€/vrk ja muille 100€/vrk. 

 

15. Päätetään yhdistyksen metsästyksenvalvojien ja muiden toimihenkilöiden palkkion 

määräämisestä 
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Kokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti puheenjohtajalle ja sihteerille kummallekin 

palkkioksi hirvenkaatoluvan sekä kulukorvaus yhdistyksen toiminnasta aiheutuvista 

matkoista (km korvaus). 

 

16 Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat 

Kokous valitsi, johtokunnan esityksen mukaisesti entiset jaostot ja toimikunnat eli 

hirvieläinjaosto, kenneljaosto, kilpailujaosto, maanvuokraustoimikunta, 

ampumakoetoimikunta, riistanhoitotoimikunta ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu VAPEPA. 

Esko Honka ilmoitti eroavansa maanvuokraustoimikunnasta. 

 

17 Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin ja 

päätetään niissä esitettävistä asioista 

- Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry:n kokouksiin 

- Suomen Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan koulutukseen 

- Oulun Seudun Ampumaurheilukeskuksen kokouksiin 

Kokous valitsi Suomen Metsästäjäliitto Oulun piiri ry:n kokouksiin edustajiksi Mauri 

Alasuutarin ja Pentti Jokikokon. Oulun Seudun Ampumaurheilukeskuksen kokouksiin 

valittiin edustajaksi Toni Kumpuvaara. 

Kenneljaosto hoitaa yhteistyön Kennelliittoon ja koirajärjestöihin. 

 

18 Kunniajäsenyydet 

Johtokunta esitti kunniajäsenyyttä Eero Pietilälle, joka hyväksyttiin. 

 

19 Muut asiat 

- Jukka Tuuri kertoi Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnasta ja siihen 

liittyvästä koulutuksesta. Lähettää johtokunnalle lisätietoa asiasta mahdollisen 

koulutuksen järjestämiseksi. 

 

20 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39 

 

 

 

 

 

 

 

Pentti Halonen    Katja Bildo 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

Antti Bildo    Rauno Kettunen 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


