
     Veitsiluodon Metsämiehet r.y.  PÖYTÄKIRJA 

 
 

Vuosikokous  27.1.2020 klo 18.00  

Paikka  Rytikarin työväentalo  

Läsnä   23 seuran jäsentä 
 

0 Kokouksen avaus 

 

Jarmo Kiuru avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.  Jarmo kertoi 

tyytyväisenä, että seuran toiminta on ollut vilkasta ja yhteistyö on onnistunut hyvin eri 

yhteisöjen kesken. 

 

1  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

Ääntenlaskijaa 

 

Puheenjohtajaksi esitettiin Jarmo Kiurua.  Jarmo valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. 

Sihteeriksi esitettiin Matti Ollikaista.  Matti valittiin sihteeriksi. 

Kaksi pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Marko Rytköstä ja Unto Viitalaa.  Heidät valittiin 

tehtävään. 

Kaksi ääntenlaskijaa.  Em. Valittiin ääntenlaskijoiksi. 

 

2       Todetaan kokouksen laillisuus 

 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään 

tammihuhtikuussa 

ja kesäkokous kesä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon 

vähintään 

7 päivää ennen kokousta 

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 

2) kotisivuilmoituksella tai 

3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

 

Ilmoitukset oli julkaistu kotisivuilla ja Lounais-Lapissa. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3       Hyväksytään työjärjestys 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4  Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastajien/toiminnantarkastajien 

lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 

vahvistamisesta.  Samalla suoritetaan palkitsemiset 

 

 

Puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen.  Toimintakertomus hyväksyttiin 

esitetynlaisena. 



Sihteeri kävi läpi taseen ja tuloslaskelman vuodelta 2019.  Tase ja tuloslaskelma 

hyväksyttiin.  Luettiin toiminnantarkastajien lausunto. 

 

Jaettiin huomionosoitukset.  Vuoden seuralainen Petteri Kiili.  Seuran paras koira Markku 

Jussilan pystykorva.  Tuhoriistan pyytäjistä palkittiin Ville Mikkonen, Jarkko Lääperi ja 

Miika Jussila.  Plakaattien lisäksi heidät palkittiin vuoden 2020vapaajäsenyydellä.   

 

Seura-aktiiveistä palkittiin Jarmo Kiuru ja Pasi Ventelä sitkeästä työstä sopimuksen 

aikaansaamisesta Simoniemen metsästäjien kanssa.  Lisäksi palkittiin Heikki Pitkänen 

ahkerasta talkoilusta Erälehdon lahtivajan muutoksessa. 

 

5  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

 

 Kokous myönsi hallitukselle ja tilivelvollisille vastuuvapauden tilinpäätöksen osalta. 

 

6 Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin edelleen Jarmo Kiurua.  Jarmo valittiin yhdistyksen 

puheenjohtajaksi yksimielisesti. 

 

7 Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

 

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä 

seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. 

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6-

10 

jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. 

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen 

erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä 

hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden 

jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä 

keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan 

valita 

myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, 

milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä 

kirjallisesti heiltä vaatii.  Erovuorossa oli Raimo Kiirikki, Seppo Koskenranta, Marko 

Rytkönen ja Pasi Ventelä.  Uusiksi jäseniksi esitettiin Jouko Leppänen, Martti Lääperiä ja 

Tuomo Jäärniä.  Erovuorossa olijoista Marko Rytkönen lupautui jatkamaan.   Seuran 

hallitukseen 2020 valittiin: 

 

Jarmo Kiuru pj 

Rasmus Kanin 

Aki Saari 

Jaani Huhtala 

Kyösti Pöllänen 

Tapio Tuoma 

Matti Ollikainen 

Jouko Leppänen 



Marko Rytkönen 

Tuomo Jäärni 

Martti Lääperi 

 

8 Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan/tilitarkastajan ja heidän henkilökohtaisten 

varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle 

 

Tehtävään esitettiin entisiä tarkastajia Heikki Pitkästä ja varalle Terho Pohjolaista. 

 

9 Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, 

sekä 

päätetään turvalliseen metsästykseen liittyvästä opastuksesta 

 

Toimintasuunnitelma 2020 käytiin läpi ja hyväksyttiin suunnitelma vuodella 2020. 

 

10 Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta 

 

SEURAN JÄSENET 

Seuran jäsenmuotoja ovat: 

1) Varsinainen jäsen  100 € 

2) Seniorijäsen  70 € 

3) Nuorisojäsen  50 € 

4) Maanomistajajäsen  0 €, liittymismaksu 0 € 

5) Kunniapuheenjohtaja 0 € 

6) Kunniajäsen  0 € 

7) Kannatusjäsen  100 € 

Liittymismaksu  200 €, sisältää ko. vuoden jäsenmaksun 

Liittymismaksu nuoriso 0 € 

 

11 Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta 

kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja 

kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta 

 

Kts. edellinen kohta 

 

12 Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 

 

Käytiin läpi hallituksen tulo-ja menoarvio vuodelle 2020.  Esitys hyväksyttiin kokouksessa 

tehdyillä pienillä muutoksilla.  

 

14 Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset 

 

Erotettavia jäseniä oli kaksi.  Jäsenmaksu jäänyt hoitamatta Janne Palviaisella ja Timo 

Kuokkasella.  Em. jäsenet erotettiin seurasta. 

 

15 Valitaan yhteisluvan yhteyshenkilöt eri rhy:n alueille nimenkirjoitusoikeudella 

 

 Simo  Pasi Ventelä 

Keminmaa Kyösti Pöllänen 

Tervola Matti Ollikainen 



 

16 Valitaan seuran edustajat eri yhteisöihin ja kokouksiin 

 

Valtakirjat eri koirajärjestöjen kokouksiin on toimitettu osallistujille.  SML v altakirja 

annetaan Risto Viljaselle.  Rhy:n kokouksiin valtuutettiin Pasi Ventelä, Kyösti Pöllänen, 

Marko Rytkönen ja Martti Lääperi.  Keminmaan rhy:n hallituspaikalle vuodeksi 2020 

esitettiin ja valittiin Kyösti Pöllänen ja varalle Rasmus Kaniin. 

 

Jaostojen vetäjiksi sekä muihin virkoihin valittiin esityksen mukaiset henkilöt: 

    

          

 

 Yhteisluvan hakijat  

 

Keminmaa Aarne Suojärvi 

Simo  Lauri Karjalainen 

Tervola Jari Laine 

 

 

17 Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa 

ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Seura järjestää hirviarpajaiset 2020.  Arpoja myydään 1400 kpl.  Arvan hinta 5 € ja voittoina 

1 aikuinen hirvi ja yksi vasa.  Voittoja 1/8 aikuinen hirvi 8 kpl ja ½ vasa 2 kpl.  Arpojen 

myyntiaika 1.8-1.12.2020. 

 

 

 

18 Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista 

 

Keskusteltiin vilkkaasti nykyisestä hirvenmetsästysajasta.  Lopputuloksena seuran kanta on, 

että palattaisiin entiseen käytäntöön.  Aloitus syyskuun viimeisenä viikoloppuna ja lopetus 

joulukuun lopussa.  Perusteluina kokous esitti joulu- ja tammikuun lyhyitä päiviä, 

lumitilannetta maastossa ja tehotonta metsästystä loppukaudesta.  Rhy:n kokouksiin 

osallistujia pyydettiin viestimään asiaa seuran esittämältä pohjalta. 

 

19 Kokouksen päätös 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10 

 

 

___________________________________ _____________________________________ 

 Jarmo Kiuru pj    Matti Ollikainen siht 

 

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 Marko Rytkönen pöytäk. tarkastaja  Unto Viitala pöytäk. tarkastaja 

 

 



LIITTEET 

 

Osallistujaluettelo 

Esityslista 

Toimintakertomus 2019 

Tase 

Tuloslaskelma 

Toimintasuunnitelma 2020 

Tulo-ja menoarvio 2020 

Jäsenluettelo 

                

           

 

 

 

 

 

 

  

                  

            

                    

               

 

             

             

 

 

 

 

  


