Limingan-Temmeksen Metsästysyhdistys r.y.
Pöytäkirja

VUOSIKOKOUS 26.02.2015 KLO 18.00 METSÄSTYSMAJALLA
PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Toni Kumpuvaara avasi kokouksen ja jakoi palkinnot vuoden 2014 aikana eri
tavoin ansioituneille yhdistyksen jäsenille.
Palkitsemiset:
- Vuoden 2014 parhaan urheilijan palkitseminen
Vuoden 2014 parhaana urheilijana palkittiin kolmannen sijan SM-luodikossa
saavuttanut Salme Mustanoja.
- Vuoden 2014 paras metsästyskoira
Parhaana metsästyskoirana palkittiin kk saksanseisoja Granbackens Asta, 345 p.
Omistaja Tuikkala Minna-Liina ja Tuikkala Sami.
- Eniten pienpetoja saaneiden palkitseminen (neljä parasta)
Eniten pienpetoja pyytäneistä palkittiin Tapio Järvelin (18), Jani Tervo (12), Eero
Suutari (9) ja Kristian Koski (8).
- Pienpetoja pyytäneiden palkitseminen (arvotaan 4 palkintoa)
Kaikkien pienpetoja pyytäneiden kesken arvottiin 4 palkintoa. Palkinnon saivat Eero
Järvelin, Hannu Pietiläinen, Reijo Kylmänen ja Salme Mustanoja.
- Saalisilmoituksensa palauttaneiden palkitseminen (arvotaan 3 palkintoa)
Kaikkien saalisilmoituksen palauttaneiden (145) kesken arvottiin 3 palkintoa, jonka
saivat Esko Huotari, Tarmo Väisänen ja Yrjö Heiskari.
- Riistanhoitotoimikunnan huomionosoitukset aktiivisesti riistanhoitotyötä tehneille
nuorille metsästäjille
Palkinnon saivat Matti Korhonen, Okko Kanniainen, Lauri Syrjäpalo ja Aatu
Kanniainen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Heiskari ja sihteeriksi Hannu Pietiläinen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Ilmoitus Rantalakeudessa 18.2.2015.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Halonen ja Pentti Jokikokko, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
7. Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta
tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
Sihteeri esitti toiminnantarkastajien lausunnon, tuloslaskelman ja taseen. Hyväksyttiin tilit ja
vahvistettiin tilinpäätös.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Päätettiin myöntää johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.
9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Johtokunnan puheenjohtajaksi esitettiin ja kannatettiin Toni Kumpuvaaraa. Muita esityksiä
ei ollut, joten Toni Kumpuvaara valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi.
10. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olivat Pentti Jokikokko, Pentti Halonen, Esko Honka ja Hannu Pietiläinen.
Johtokuntaan esitettiin valittavaksi Pentti Jokikokko, Pentti Halonen, Pirjo Konttinen ja
Hannu Pietiläinen. Muita esityksiä ei ollut joten heidät valittiin johtokuntaan.
11. Toimitetaan kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan
vaali
Toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Koskinen ja Antti Sangi. Varatoiminnantarkastajiksi
valittiin Tanja Halonen ja Katja Bildo.
12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten
Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vuodelle 2015,
joka hyväksyttiin lisäyksillä, että Kenneljaosto anoo hirvikoirakokeita ja että tehostetaan
riistakolmiolaskentoja.
13. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus kaudelle 2015-2016
Johtokunta esittää, että liittymismaksu on entinen 70 € ja jäsenmaksu entinen 50 €. Lisäksi
johtokunta esittää viivästymismaksua (10 €) myöhästyneestä jäsenmaksun suorittamisesta.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
14. Vahvistetaan toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä
Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin.
Päätettiin, että metsästyksenvartijoille annetaan jäsenkortti maksutta ja rahastonhoitajalle
annetaan palkkioksi yksi aikuinen hirvi, jonka hän itse metsästää oman hirviporukan
alueelta.
Puheenjohtaja esitti palkkioksi kulukorvausta matkoista, joka hyväksyttiin.
Yhdistyksen sihteeri on ilmoittanut lopettavansa tehtävät. Keskusteltiin tulevan uuden
sihteerin palkkiosta ja päätettiin, että sihteerille voidaan maksaa palkkiota enintään 100
euroa/kk, jonka lisäksi maksetaan kulukorvausta matkoista.
15. Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
Valittiin entiset jaostot ja toimikunnat eli hirvieläinjaosto, kenneljaosto, kilpailujaosto,
maanvuokraustoimikunta, ampumakoetoimikunta, riistanhoitotoimikunta ja vapaaehtoinen
pelastuspalvelu VAPEPA.

16. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin
Valittiin yhdistyksen edustajat seuraaviin edustustehtäviin:
Harmaahirvikoirajärjestö
Lauri Järvelin
Pystykorvajärjestö
Eero Järvelin
Ajokoirajärjestö
Erkki Raappana
Dreeverijärjestö
Olli Isokoski
Noutajakoirajärjestö
Heikki Merviö
Mäyräkoirajärjestö
Kari Uotila
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri Lauri Järvelin
Muut tilaisuudet: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri
17. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3)
viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Käsiteltäviä asioita ei ollut.
18. Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry:n kokouksiin ja
päätetään niissä esitettävistä asioista
Edustajiksi valittiin Mauri Alasuutari ja Pentti Jokikokko.
19. Muut asiat
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja
Johtokunta esittää, että Lauri Järvelin kutsutaan yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Esitys
hyväksyttiin ja jätettiin johtokunnan valmisteltavaksi.
20. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä
a. Limingan seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Markku Halonen kertoi
ajankohtaisista asioista. Hän korosti pienpetojen pyyntiä ja niistä tehtyjen
saalisilmoitusten tärkeyttä sekä riistakolmiolaskentojen merkitystä erityisesti
kanalintujen metsästysaikojen määräämisen perustana. Suurpetotilanteesta erityisesti
ilves koskee Lakeuden aluetta ja on tärkeää, että petoyhdyshenkilöille ilmoitetaan
suurpetohavainnot, jotta ne saadaan kirjattua Luonnonvarakeskuksen (LUKE) Tassujärjestelmään.
b. Keskusteltiin vaihtoehdoista miten metsästysmajan vuokraus ja ylläpito hoidetaan
jatkossa ja jätettiin asia johtokunnalle käsiteltäväksi.
21. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
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