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VÄHÄ - PYLVÄÄN METSÄSTYSSEURA 

Talvikokous Salon tuvalla 25.5.2021 
  

 
 

Pöytäkirja 
        
 

1. Kokouksen avaus 
 

PÄÄTÖS: Kalle Pesämaa avasi kokouksen klo 18.02. 
  
 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 

PÄÄTÖS: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Myllykangas 
              Kokouksen sihteeriksi valittiin Elisa Perälä 
 
 
 

3. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkistajien valinta 
 

PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taisto Kangas ja Asko 
Lompola 
 
 
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

PÄÄTÖS: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokouksesta on ilmoitettu 
Kalajokilaakson keskiviikon ilmaisjakelu -lehdessä 12.5.2021. Lisäksi kokouksesta on 
ilmoitettu seuran nettisivuilla ja jäsenten whatsapp -ryhmässä. Paikalla 13 jäsentä. 
 
 
 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kokouksen esityslistoja jaettiin kokoukseen osallistuville henkilöille. 
PÄÄTÖS: Hyväksytään. 
 
 
 

6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2020 
  

PÄÄTÖS: Hyväksytään. 
 
 
 

7. Esitetään vuoden 2020 tilit, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja  
   toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään. Pyritään keksimään keinoja sähkökulujen alentamiseen.  
 
 

8. Päätetään tili- ja vastuunvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 

PÄÄTÖS: Toiminnantarkastuslausunnon on kirjoittanut Eero Myllykangas, joten valittiin 
tässä kohta puheenjohtajaksi Juha Tiri, koska ei tiedetty onko Eero Myllykangas 
puheenjohtaja jäävi olemaan puheenjohtajana tässä kohtaa. Tili- ja vastuuvapaus 
myönnettiin. 
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9. Seuran puheenjohtajan valinta kaudelle 2021–2022 
 

PÄÄTÖS: Antti Raudaskoski 
 
 

10. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.  
 

Erovuorossa  

• Taisto Kangas → Taisto Kangas. Varahenkilönä Keijo Kangas 

• Ari Vähäkangas → Ari Vähäkangas 

• Sami Seppälä → Ilmo Hietala. Varahenkilönä Hannu Hietala.   
  

PÄÄTÖS: Hyväksytään 
 
 
 

11. Toiminnantarkastajan sekä varamiehen valinta kaudelle 2021–2022 
 

PÄÄTÖS: Eero Myllykangas ja Martti Vuolteenaho 
 
 
 

12. Kennelyhdyshenkilöiden valinta kaudelle 2021–2022 
 

Ilmo Hietala → pystykorvat ja hirvikoirat 
Marjakankaan Jarkko → seisojat 
Vähäkankaan Ari → ajokoirat 
PÄÄTÖS: Hyväksytään 
 
 
 

13. Nettisivujen ylläpitäjän valinta kaudelle 2021–2022 
 

 PÄÄTÖS: Elisa Perälä 
 
 
 

14. Maja-isännän ja varaisännän valinta kaudelle 2021–2022 sekä isäntien tehtävät 
Majaisännäksi valittiin: Hannu Hietala 
Varaisännäksi valittiin: Elisa Perälä 

Johtokunta esittää, että majaisännät vastaavat majan vuokrauksesta, varauksista ja 
esittelystä. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään 
 
 
 

15. Johtokunta esittää majajaoston tehtäviksi 

• ylläpitää majan seinällä puutelistaa, johon voi merkitä puuttuvat tavarat 

• hankkii viipymättä puutelistalle merkityt tavarat  

• valvoo, että rakennukset ja ympäristö on kunnossa 

• huolehtii nuohoojan paikalle 1x/vuodessa (ulkosaunan nuohous 3 v. välein) 

• huolehtii majan ja ympäristön turvallisuudesta 

• kehittää majaa yhdessä sen käyttäjien kanssa 

• tiedottaa majaa koskevista asioista johtokunnalle 

• huolehtii, että majassa on selkeät käyttö- ja siivousohjeet esim. kansiossa 

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

• valvoo majan käyttöä ja tuo esille mahdolliset epäkohdat 
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• huolehtii jätehuollosta kerran kuukaudessa 

• Nurmikonleikkuu kesällä 2021: Juha Tiri käy joka kuun eka viikko, Ari toka 
viikot, Tuukka kolmannet viikot 

 

PÄÄTÖS: Hyväksytään 
 
 
 

16. Toimihenkilöiden kulukorvaukset kaudelle 2021–2022 
  

Johtokunnan esitys: 
 

• Puheenjohtaja 180 € 

• Sihteeri 180 € 

• Hirvi – isäntä 180 € 

• Majaisäntä 150 € 

• km. korvaus 0,25€/km 
 

Johtokunta esittää, että jos joku edellä mainituista henkilöistä estyy hoitamasta 
toimeaan, niin palkkio siirretään sille sijaishenkilölle, joka tulee johtokunnan 
määräyksestä valituksi jatkamaan estyneen henkilön toimen hoitoa. 
 

 PÄÄTÖS: Hyväksytään 
 
 
 

17. Johtokunnan esitys jäsenmaksuista, liittymismaksuista, kausi- ja päiväkorttien 
hinnoista kaudelle 2021–2022 
 

• Seuran jäseneksi liittyminen: Liittymismaksu 100 € 

• Alle 18 -vuotiaalle seuran jäseneksi liittyminen on maksutonta 

• Kausikortti 100 € (kolme myyty kaudella 20-21) 

• Päiväkortti ja aloituspäivä 20 € 

• Kyyhky ja sorsa 50 € 

• Seuran jäsenmaksu 30 € 

• Riistanhoitovelvoitemaksu 20 € 

• Uuden hirvimiehen maksu 150 € 

• Fasaanin pyynti (yhden fasaanin tiputus) koiraa apuna käyttäen 40 € 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään 
 
 
 

18. Johtokunnan esitys Salon tuvan käyttömaksuiksi kaudelle 2021–2022 
 

• Yli 30 hlöä 150 €/vrk. Majoitusvuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy seuraavana 
päivänä klo 12.00. Vuokran hintaan sisältyy ulkosaunan käyttö. 

• Alle 30 hlöä 100 €/vrk. Majoitusvuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy seuraavana 
päivänä klo 12.00. Vuokran hintaan sisältyy ulkosaunan käyttö. 

• 60 €/ arkivuorokausi/arki-ilta (ma-to klo 16-24) 

• 70 €/ viikonloppuilta (pe-la-su illat klo 16-24) 

• Asuntovaunupaikka 30 €/viikonloppu (Ostettava erikseen, vaikka tuvassa olisi 
vuokralaisia) 

• Ulkosaunan käyttö 20 €/ vrk  

• Saunakamarin vuokra yöpymistä varten 20 €/vrk 

• Ulkosaunan lämmitys 40 €/seuran toimesta 
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• Lähtösiivous tekemättä 200 € (Majaisännät tai majajaosto järjestää siivouksen) 

• Oman paljun käyttö on sallittu, jos tuo omat puut, vesimaksu on  
10 /täyttökerta 

• Seuran jäsenille 50 % alennus vuokrahinnoista. Vuokran alennus on mahdollista 
niille jäsenille, jotka osallistuvat seuran järjestämiin talkoisiin. Yksi talkoopäivä 
vastaa yhtä vuokrakertaa. Etuus on käytettävissä vuoden ajan talkoihin 
osallistumisesta. Talkoisiin osallistumisesta tulee ilmoittaa sihteerille, joka pitää 
kirjaa jäsenistä, jotka ovat oikeutettuja alennukseen. 

• Majan vuokrauksesta lähetetään lasku vuokraajan sähköpostiin. Näin pysymme 
kirjanpidollisesti ajan tasalla vuokrauksista. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksytään 
 
 

19. Esitetään johtokunnan laatima talous- ja toimintasuunnitelma  
kaudelle 2021-2022 
PÄÄTÖS: Hyväksytään. 
 
 

20. Kauriinpyynti kaudella 2021-2022 
 

Rauhoitetaanko kauris? Jos kauriinpyyntiä aiotaan harrastaa, niin tarkennetaan 
pyyntijärjestelyjen suosituksia. Keskustellaan myös käytöstavoista. 
 

PÄÄTÖS: Kauriita on kuulemma ihan ammuttavaksi asti. Ei rauhoiteta kaurista. 
Kesäkokouksessa päätetään tarkemmat suositukset kauriinpyynnille. 
 
 

21. Pienriistajaoston, majajaoston ja luontopolkujaoston tehtävät sekä jaostojen 
toimintasuunnitelmat kaudelle 2021-2022 
 

Johtokunta esittää, että jaostojen jäsenet valitsevat keskuudestaan vetäjän, joka 
koordinoi jaoston toimintaa. Jaostot toimittavat johtokunnalle toimintasuunnitelmansa 
(31.7.2021 mennessä?) 
 

Jäsenten valinta jaostoihin: 
 

Pienriistajaosto → Valitaan entiset 
Majajaosto → Valitaan entiset 
Luontopolkujaosto → Valitaan entiset 
 

PÄÄTÖS: Tarkastellaan jaostojen kokoonpanoja kesäkokouksessa uudelleen 
 
 

22. Luontopolku 
Pohditaan eri tapoja luontopolun korjaamiseen. 
PÄÄTÖS: Sovitaan luontopolun siistimisestä jaoston whatsapp-ryhmässä 
 
 

23. Maanvuokraus/Jäsenasiaa 
Jäsenhakemukset:  

- Arvo Taka-Eilola ja hänen poikansa (nimi ei tiedossa)  
→ toisivat mukanaan maita 37 ha. 

- Poukkula Jarkko 
 
PÄÄTÖS: Hyväksytään jäseneksi 
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24. Muut asiat 
 

- Riistapellot, haaskat ja kauriin ruokintapaikat pyydetään ilmoittamaan 
johtokunnalle. Ruokinta on suotavaa aloittaa vasta karhunpyynnin jälkeen, jotta 
karhunpyynnissä ei tule tilanteita, joissa karhua pyydetään ravintohoukuttimen 
läheisyydestä. 

 
 

- Jäsenrekisterissä on noin 60 jäsentä, joilta puuttuu puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite! On ehdottoman tärkeää, että jäsenten sähköpostiosoitteet ja 
puhelinnumerot ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä. Puhelinnumeron avulla 
jäsen voidaan liittää metsästysseuran whatsapp-ryhmään, jonka kautta jäsenet ja 
johtokunta tiedottavat seuran toimintaan liittyvistä asioista. Sähköpostiosoitetta 
käytetään ainoastaan vuosittaisen jäsenlaskun ja jäsentiedotteen lähettämiseen. 
Näin säästämme seuran varoja huimasti sen sijaan, että postittaisimme laskut 
kirjeinä. Jos jäsen kuitenkin haluaa laskun kirjeenä, lisäämme posti- ja 
käsittelykuluja 5 €/lasku. 

 
 
 
 
 
 

24. Kokouksen päättäminen 
 

PÄÄTÖS: Kokous päätettiin klo 20.15 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________  __________________________________________________  
Puheenjohtaja             Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________   ___________________________________________________ 

Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija  Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


