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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

21.2.2016 klo 18.00- 19.33
Yhdistyksen metsästysmaja
24 yhdistyksen jäsentä erillisen osallistumisluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Toni Kumpuvaara avasi kokouksen klo 18.00 ja jakoi palkinnot vuoden 2015
aikana eri tavoin ansioituneille yhdistyksen jäsenille.
Palkitsemiset:
- Vuoden 2015 parhaan urheilijan palkitseminen
Vuoden 2015 parhaana urheilijana palkittiin toisen sijan SM-Hirvenhiihdonviestissä
sekä henkilökohtaisen kisan 5. sijan saavuttanut Petri Niemelä.
- Eniten pienpetoja saaneiden palkitseminen (kolme parasta)
Eniten pienpetoja pyytäneistä palkittiin Tapio Järvelin (34), Eero Suutari (25) ja Kari
Similä (8).
- Pienpetoja pyytäneiden palkitseminen (arvotaan 3 palkintoa)
Kaikkien pienpetoja pyytäneiden kesken arvottiin 3 palkintoa. Palkinnon saivat Joona
Hanhineva, Mika Pulli ja Mauno Heikkilä.
- Saalisilmoituksensa palauttaneiden palkitseminen (arvotaan 3 palkintoa)
Kaikkien saalisilmoituksen palauttaneiden (137) kesken arvottiin 3 palkintoa, jonka
saivat Sakari Kylmäaho, Pertti Häikiö ja Kaarlo Vääräniemi.
- Riistanhoitotoimikunnan huomionosoitukset aktiivisesti riistanhoitotyötä tehneille
nuorille metsästäjille
Palkinnon saivat Okko Kanniainen ja Aatu Kanniainen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Halonen ja sihteeriksi Katja Bildo.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Rantalakeudessa 10.2.2016.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Bildo ja Mikko Taipaleenmäki, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin lisättynä kohtaan 14 metsästysmajan vuokraus ja
koemaksu pitkänkokeen koirille.
6. Esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen.
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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 Hannu Heiskari, Pentti Luukinen, Mika Pulli ja Matti Tervo. 1.12.2015
johtokunnasta eronnut Eero Järvelin.
Johtokuntaan valittiin Hannu Heiskari, Pentti Luukinen, Mika Pulli ja Matti Tervo. Muita
esityksiä ei tullut.
Eero Järvelinin tilalle hänen kuluvaksi toimintakaudeksi valittiin Mikko Taipaleenmäki.
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 2016.
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 2016-2017,
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 metsästyksen-vartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion
määräämisestä
Kokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti Puheenjohtajalle ja sihteerille
maksettavaksi kulukorvaus yhdistyksen toiminnasta aiheutuvista matkoista (km korvaus).
Lisäksi puheenjohtajalle ja sihteerille, yksi hirvenkaatolupa kummallekin.
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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.
17. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin
- Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry:n kokouksiin ja päätetään niissä esitettävistä
asioista
- Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokoukseen ja 60-vuotisjuhlaan (2 hlöä)
Kokous valitsi Suomen Metsästäjäliitto Oulun piiri ry:n kokouksiin edustajiksi Mauri
Alasuutarin ja Pentti Jokikokon. Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokoukseen ja 60vuotisjuhlaan valittiin edustajiksi Toni Kumpuvaara ja Katja Bildo.
18. Liittyminen Ampumaratayhdistykseen
Kokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti, että yhdistys liittyy jäseneksi Oulun
Seudun Ampumaurheilukeskus ry:n.
19. Muut asiat
- Keskusteltu Isonniityn lohkokunnan alueesta, josta tullut ilmi ilkivaltaa paalujen rikki
ampumisen muodossa. Ilkivalta on tapahtunut seuralle vuokraamattomalla alueella, eikä
tekijöistä ole tietoa. Asiaa ja aluetta kuitenkin tarkkaillaan ja väärinkäytöksiin puututaan
tarvittaessa.
- Keskusteltiin Oulun kanakoiraharrastajien toiminnasta yhdistyksen alueella.
Kanakoiraharrastajilla on ollut koe- ja harjoittelulupa yhdistyksen alueelle, mutta
ilmeisesti alueen rajat eivät ole riittävän hyvin tiedossa. Asianosaisten kanssa
keskustellaan ja tarkennetaan käytettävissä olevia alueita.
- Markku Halonen kertoi ampumaradan tilanteesta
Todettiin, että Hannu Pietiläinen on edustanut yhdistystä ampumaratayhdistyksen
tilaisuuksissa. Pietiläisen edustus jatkuu toistaiseksi.
- Kenneljaosto päättää edustajat koirajärjestöihin
20. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.
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