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VÄHÄ - PYLVÄÄN METSÄSTYSSEURA           
 
SALON TUPA 
 
 Talvikokous       
 
 
 1. Kokouksen avaus 
 
PÄÄTÖS: Seuranpuheenjohtaja Kalle Pesämaa avasi kokouksen klo. 18:30 
   
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 
PÄÄTÖS: Kokouksen puheenjohtajaksi Risto Kangas  ja sihteeriksi Sami Seppälä 
 
 3. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkistajien valinta 
 
PÄÄTÖS: _Aki Vähäkangas  ja__Jani Uutela_ valittiin   
 
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
PÄÄTÖS: Todettiin. Paikalla __19__ jäsentä. 
 
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

PÄÄTÖS: __hyväksyttiin______________________________________ 
 
 6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelle 2017 
  
PÄÄTÖS: hyväksyttiin. hirvipeijaiset pidetään keväällä 2018 
  
 7. Esitetään vuoden 2017 tilit, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajan 
lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä 
 
PÄÄTÖS:_hyväksyttiin 
 
  
 8. Päätetään tili- ja vastuunvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 
PÄÄTÖS: _vastuuvapaus myönnettiin 
 
  
 9. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle 2018 
 
PÄÄTÖS:_Kalle Pesämaa_ 
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 10. johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.  

Erovuorossa  

• Sami koivuniemi 

• Hannu Hietala 

• Toni Pajander 
 
PÄÄTÖS:_Valittiin Sami Koivuniemi Elisa Perälä Hannu Hietala 
 
 
 11. Toiminnantarkastajan sekä varamiehen valinta vuodelle 2017 
 
PÄÄTÖS: _Eero Myllykangas varalla Martti Vuolteenaho 
 
 
 12. Kennelyhdyshenkilöiden valinta vuodelle 2018 
 
PÄÄTÖS: _Ari Vähäkangas Ilmo Hietala Jarkko Marjakangas  
 
 13. Maja-isännän ja varaisännän valinta vuodelle 2018 sekä isäntien tehtävät. 
 majan vuokrauksesta ja varauksista vastaa majaisäntä. Majaisäntä huolehtii myös että 
 maja on asianmukaisessa kunnossa. Majaisäntä raportoi majan tilasta johtokunnalle. 
 

• ylläpitää majan seinällä puutelistaa, johon voi merkitä puuttuvat tavarat 

• hankkii viipymättä puutelistalle merkityt tavarat  

• valvoo, että rakennukset ja ja ympäristö on kunnossa 

• huolehtii savupiippujen nuohouksesta 

• huolehtii majan ja ympäristön turvallisuudesta 

• kehittää majaa yhdessä sen käyttäjien kanssa 

• tiedottaa majaa koskevista asioista johtokunnalle 

• huolehtii, että majan seinältä löytyy selkeät käyttö- ja siivousohjeet 

• huolehtii yhdessä johtokunnan kanssa, että palosammutus-, ensiapu- ja 
siivousvälineet ovat -kunnossa ja käyttökelpoisia 

• valvoo majan käyttöä ja nostaa esille mahdolliset epäkohdat 
  Huolehtii jätehuollosta 
 
 
PÄÄTÖS: _Hannu Hietala varalla Elisa Perälä 
 

    14. Netti sivujen ylläpitäjän valinta vuodelle 2018 
 
 PÄÄTÖS: _Kalle Pesämaa Elisa Perälä 

 
 



 pöytäkirja  14.2.2018 

 

 Vähä - Pylvään Metsästysseura  
Rääkyläntie 116 (vanha osoite Haapavesitie 514 ), 84540 YLIVIESKA  

 www.vahapylvaanms.net 
 

  15. Esitetään toimihenkilöiden kulukorvaukseksi vuodelle 2018 
  Johtokunnan esitys: 

• Puheenjohtaja 180  

• Sihteeri 180 € 

• Hirvi – isäntä 180 € 

• Majaisäntä 180 € 

• www.sivujen ylläpitäjä 60 € 

• km.korvaus 0,25€/km 
 
 PÄÄTÖS: _hyväksyttiin 

  
 
 16. Johtokunnan esitys jäsenmaksuista, liittymismaksuista, kausi- ja päiväkorttien hinnoista 
 

•  Alle 18 vuotias liittymismaksu 50€, muille 100 €  

• Kausikortti 75 € 

• Päiväkortti ja aloituspäivä 10 € 

• Kyyhky ja sorsa 40 € 

• Seuran jäsenmaksu 30 € 

• Riistanhoitovelvoitemaksu 20 € 

• Uuden hirvimiehen maksu 150 € 

• juoksutusmaksu sisältäen yhden fasaani tiputuksen 25 € 
 
PÄÄTÖS: _hyväksyttiin 

 
 

17. Johtokunnan esitys Salon tuvan käyttömaksuiksi vuodelle 2018 
 

• Yli 30 hlö sopimuksen mukaan 

• 100€ vrk 

• 60 e/ilta Iltahinta alkaa kello 16.00:sta ja jatkuu kello 24:ään saakka.  

• asuntovaunupaikka 25 € / vkl. 

• ulkosaunanlämmityksestä 40 €/seuran toimesta, 

• Lähtösiivous tekemättä 110 € 

• Oman paljunkäyttö on sallittu, jos tuo omat puut ja vesimaksu on                   
10 €/täyttökerta 

• Seuran jäsenille 50 % alennus vuokra hinnoista, vuokraaminen on 
mahdollista niille jäsenille jotka osallistuvat seuran järjestämiin talkoisiin. 

  Talkoopäivä on vastaa yhtä vuokra kertaa. 
 
 
PÄÄTÖS: _hyväksyttiin äänestyksessä 13-4 
 
 18. Esitetään johtokunnan laatima talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
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PÄÄTÖS:_hyväksyttiin 
 
  
 19. Keskustelua metsästys seurojen yhdistymisestä / kokemuksia asiasta vuosikorttien  
 vaihtamisesta 
 
PÄÄTÖS: ehdotetaan jatkoa kesäkokouksessa 
 
 20. johtokunta Esittää kunniapuheenjohtajaksi Taisto Kangasta sekä kunniajäseneksi Antero 
 pylväs ja Eero Myllykangas 
 
PÄÄTÖS: hyväksyttiin 
 
 21. Muut asiat. 
 
Tiedoksi Hirvipeijaiset ja metsästyskaudenpäättäjäiset 3.3.2018 klo 10:30 – 15:00 
  
 
 24. Kokouksen päättäminen 
 
PÄÄTÖS: päätetään kokous klo. __19_:__47 
_ 
 
 
 
 
 

   Risto Kangas     Sami Seppälä                                 
  Puheenjohtaja             Sihteeri 
 
 
 
 Aki Vähäkangas     Jani Uutela 
  Pöytäkirjan tarkastaja                       Pöytäkirjan tarkastaja 
                                          


