
Paimion Metsästysseura RY.                              Pöytäkirja 

Talvikokous 2020 

Aika 27.02.2020 klo.18.00-18.45. 

Paikka                         Seuran Maja 

 

1. Kokouksen avaus: Paimion  metsästysseuran puheenjohtaja Pekka Salo avasi kokouksen 

klo.18.00. 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Kalve, sihteeriksi Asko Ketola ja ääntenlaskijoiksi 

ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Haapamäki Hannu ja Lehti Sami. 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on tiedotettu paikallislehdessä 

ja seuransivuilla. Paikalla 19 jäsentä. 

4. Hyväksyttiin työjärjestys. 

5. Pekka Salo luki toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. 

- Majan isäntänä toimii Teemu Heimo. 

- Haulikko ammuntaa keskiviikkona ja perjantaina klo.17.30-21.00. Rata aukeaa vko 13. 

Kokouksessa nousi esille kerran kuussa maanantaina olisi uusille ampujille opastettu 

ammunta, tiedotetaan seuran kotisivuilla asiasta lähempänä. 

- Seuralla 236 jäsentä. 

- 22.02.2020 klo.08.00 oli perinteinen kettu/rusakkojahti paikalle saapui 16 innokasta 

metsästäjää, aluksi juotiin pullakahvit jonka jälkeen metsästyksenjohtaja Asko Ketola 

jakoi passipaikat. Tiedossa oli runsasta sadetta kovan tuulen tukemana. Yö oli 

poutainen, joten ajokoira Latella oli hyvä mahdollisuus löytää rusakko. Ajo saatiin ja 

nähtiinkin rusakko, tällä kertaa jäätiin ilman saalista. Klo 11.00 siirryttiin majalle Antti 

Hyppäsen lounaspöydän ääreen, jossa oli tarjolla hernekeittoa ja kahvia. Iltapäivän ajoa 

ei ollut. 

- Pienoishirvirata edelleen pois käytöstä, johtokunta miettii jatkoa. 

6. Päätettiin antaa vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

7. Paimion Metsästysseuran puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 valittiin Pekka Salo. 

8. Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle: Asko Ketola, Antti Hyppänen, Sami Björkskog, 

Reijo Jauhiainen ja Teemu Heimo. 

9. Toiminnantarkastajiksi valittiin alkaneelle toimintavuodelle: Risto Kalve ja Seppo Kallio. 

Varalla Urpo Tolvanen ja Riku Mäntymäki. 

10.  Vahvistettiin toiminta- riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.  

- Pienpetopyyntiin saa loukkuja seuralta lainaksi. 

- 12-13.6-2021 on koiranäyttely Salossa. 

11. Maksut – Jäsenmaksu 40eur ja liittymismaksu 150eur, päätettiin pitää ennallaan. 

12. Vahvistettiin alkaneen tulo- ja menoarvio. 

13. Käsiteltiin mahdolliset erottamistapaukset. Niitä ei ollut. 

14. Seuran edustajat piirikokouksiin. Johtokunta päättää edustajat. 

15. Käsitellään muut johtokunnan ja seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa 

ennen kokousta esittämät ja kokouskutsusta mainitut asiat. Niitä ei ollut. 



16.  Päätettiin Suomen Metsästäjäliiton V-S piiri ja Paimionlahden RHY esittää koirakurin 

ottamista tarkempaan valvontaan. 

- Kohdistustuki Suojalan ampumaradalle, vanha on jo loppu. 

17. Muut asiat. 

- Janne Rantanen kysyi Trap-radasta, on harkittu, ollaan tyytyväisiä nykyiseen.  Salossa 

on Trap-rata. 

- Pienoishirvirata edelleen epäkunnossa. 

- Haulikon PM kisat Paimiossa. 

- Haulikon ABC maanantaisin uusille ampujille, tiedotus kotisivut ja Teemu Heimo. 

18. Risto Kalve päätti kokouksen klo.18.45. 

 

 

Puheenjohtaja                                                                                   Sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja                                                                 Pöytäkirjantarkastaja 


