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KIUKAISTEN METSÄSTÄJÄT RY 
 
Vuosikokouksen kokouspöytäkirja 
 
 
1. Kokouksen avaus 
- Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koota ja sihteeriksi valittiin Janne Kaitale 
- Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Hannu Vianto ja Osmo Nieminen. 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
- Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
5. Käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta 
sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 
- Käsiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto menneeltä 
toimintakaudelta ja hyväksyttiin tilit ja tilinpäätös. 
 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
- Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 
7.  Valitaan seuralle puheenjohtaja seuraavalle kaudelle. 
- Puheenjohtajaksi valittiin Leevi Ranne. 
 
8. Valitaan kolme jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle. 
  
- Pasi Koota, Matti Järvinen ja Janne Kaitale olivat erovuorossa. 
Kaikki valittiin uudelleen 
 
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. 
- Toiminnantarkastajiksi valittiin Toni Honkanen ja Tarmo Koivumäki sekä varahenkilöiksi Ilkka 
Koota ja Jouko Helkiö. 
 
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja riistanhoitosuunnitelma sekä päätetään 
metsästysammunnan harjoittelusta. 
- Vahvistettiin alkaneen toimintakauden toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma. 
- Peura- ja/tai hirvijahtiin osallistuvan tulee kerätä kesän aikana 120 pistettä kasaan 
harjoitusammunnoista. Peura ja/tai hirvijahtiin ei voi osallistua mikäli ei ole kerätty pisteitä. 
Suorituksista pidetään kirjaa. 
 
11. Päätetään seuran vuosi- ja liittymismaksun suuruus sekä kannattajajäsenten jäsenmaksusta.  
- Päätettiin pitää jäsenmaksu 50 eurona ja liittymismaksu 250 eurona sekä nostaa 
peura/hirviseurueen liittymismaksu 200 euroon. Kannattajajäseniä ei ole, joten ei määrätty 
maksua. 
 
12. Vahvistetaan tulevan toimintakauden tulo- ja menoarvio. 
- Vahvistettiin tulevan toimintakauden tulo- ja menoarvio. 
 
13. Hyväksytään seuran uudet varsinaiset sekä koejäsenet 



- Koejäsenyyksiä ei ollut käsiteltävänä. Uusiksi jäseniksi hakenut Pekka Lehtola ja Marko Syrjälä. 
Pekka Lehtola valittiin koejäseneksi, Marko Syrjälän hyväksymisestä äänestettiin: Puolesta 8 - 
Vastaan 8. Äänestyksen perusteella 2/3 äänimäärä ei täyttynyt, joten häntä ei valittu. 
 
14. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset. 
- Erotettu Henna ja Juha Koivumäki sekä Markku Sillanpää, koska yhteydenottoa erottamiskirjeen 
lähettämisestä ei ole tullut kokoukseen mennessä 
 
15. Valitaan metsästyksenjohtajat 
- Jahtipäälliköksi valittiin Martti Mäntyharju, varapäälliköt valitaan hirvieläinpalaverissa. 
 
16. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin 
- Seuran puheenjohtaja tai hänen estyessään seuran varapuheenjohtaja. 
 
17. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten johtokunnalle vähintään 3 viikkoa ennen kokousta 
esittämät asiat. 
- Selvitetään lahtivajan vinssin tarkastusvaatimus, puheenjohtaja selvittää 
 
18. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri ry:lle ja Euran seudun rhy:lle tehtävistä 
esityksistä 
- Ei esityksiä. 
 
19. Valitaan tarpeelliset jaostot 
- Ampumajaostoon valittiin: Tomi Mäntyharju (pj), Sami Laamanen, Simo Koivumäki, Olli-Pekka 
Kaitale, Janne Kaitale, Sami Lehtimäki ja Jerry Järvinen 
 
-Riistanhoitojaostoon valittiin: Petri Haakana (pj), Juha Vuohijoki, Harri Laurila, Tero Rissanen, 
Martti Mäntyharju, Virve Vuohijoki ja Janne Kaitale 

 
-Nuorisojaoston osalta seuran sihteeri toimii yhteyshenkilönä ja koollekutsujana tarvittaessa 
 
-Talkoojaostoon valittiin: Martti Mäntyharju (pj), Reino Kiiskinen, Vesa Sahlman, Olli-Pekka 
Kaitale. 
 
20. Vahvistetaan, että sopimus kettujahdeista seuramme sekä Lallin Poikien, Köyliön, Panelian ja 
Järilän metsästysseurojen kanssa jatkuu edelleen sovituin ehdoin 
- Vahvistettiin, että sopimukset kettujahdeista jatkuvat edelleen samoin ehdoin. Uutena nyt Lallin 
Poikien sopimus, allekirjoitetaan 8.3.2018 
 
21. Peurajahtiin osallistuvien talviruokintavaatimus 
- Tulevasta syksystä lähtien peurajahtiin osallistumisen edellytyksenä on ruokinnan ylläpitäminen 
talven yli 
 
22. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä. 
- Soppapeijaiset huhtikuun paikkeilla 
 
23. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10 
 
 
 
 
 
 

Hannu Vianto  Osmo Nieminen 
 
 
 
 
 
 


