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VÄHÄ - PYLVÄÄN METSÄSTYSSEURA

Talvikokous Salon tuvalla 2022

25.2.2022 klo 17.30

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

PÄÄTÖS: Metsästysseuran puheenjohtaja Antti Raudaskoski avasi kokouksen klo 17.30.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Antti Raudaskoski ja sihteeri Elisa Kangas

3. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

PÄÄTÖS: Toivo Puljujärvi ja Niilo Sorvoja

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Kokouksesta on ilmoitettu ilmaiseksi kotitalouksiin jaettavassa Kalajokilaakso

lehdessä 16.2.2022, sekä seuran nettisivuilla ja seuran whatsapp -ryhmässä.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

PÄÄTÖS: Hyväksytään.

6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2021

PÄÄTÖS: Toimintakertomuksen luki ääneen Antti Raudaskoski. Toimintakertomus

hyväksyttiin. Toimintakertomus on erillisenä lomakkeena.

Jäsen otti esille Salon pihan hoidon, jotta läheisille viljelys-pelloille ei leviäisi Salon

pihalta ylimääräisiä siemeniä. Trimmerille ja raivaussahalle olisi töitä. Myrkyttäminen?

Pohdittiin myös erilaisia keinoja, miten jäsenistöä voisi aktivoida pihan hoitoon.

Aktivointikeinot tuntuvat olevan vähissä. Yksi keino voisi olla kesätyöntekijän

palkkaaminen (tonnityöläinen) pihan hoitamista varten. Johtokunta tekee pihan

hoitosuunnitelman lähempänä kesää.
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7. Esitetään vuoden 2021 tilit, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja

toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Antti Raudaskoski luki metsästysseuran tilikirjasta taseen

ääneen. Viime vuosi (2021) on ollut tuottoisampi, kuin sitä edellinen vuosi (2020), jolloin

korona alkoi jyllätä maailmalla. Vuoden 2021 hyvä tulos johtuu suureksi osaksi kolmen

vuoden ajalta takautuvasti palautetuista kiinteistöveroista.

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

PÄÄTÖS: Myönnetään vastuuvapaus.

9. Seuran puheenjohtajan ja sihteerin valinta kaudelle 2022–2023

PÄÄTÖS: Puheenjohtajana jatkaa Antti Raudaskoski. Sihteeriksi valittiin Mikko

Raudaskoski. Nämä hyväksyttiin.

10. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa:

• Elisa Kangas → Heikki Timonen
• Kaisu Niiranen →Kaisu Niiranen
• Mikko Raudaskoski →Hannu Hietala

PÄÄTÖS: Hyväksytään.

11. Toiminnantarkastajan sekä varamiehen valinta kaudelle 2022–2023

PÄÄTÖS: Eero Myllykangas ja Martti Vuolteenaho valittiin. Nämä hyväksyttiin.

12. Kennelyhdyshenkilöiden valinta kaudelle 2022–2023

• Pystykorvat ja hirvikoirat  —> Ilmo Hietala

• Seisojat → Jarkko Marjakangas

• Ajokoirat → Ari J. Vähäkangas

PÄÄTÖS: Nämä hyväksyttiin.

13. Nettisivujen ylläpitäjän valinta kaudelle 2022–2023

PÄÄTÖS: Keijo Kangas. Tämä hyväksyttiin.
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14. Maja-isännän ja varaisännän valinta kaudelle 2022–2023 sekä isäntien tehtävät

Majaisännäksi valittiin: Hannu Hietala

Varaisännäksi valittiin: Antti Raudaskoski

• Johtokunta esittää, että majaisännät vastaavat majan varauksista, esittelystä ja

vuokrausten laskuttamisesta. Majan vuokrauksesta lähetetään lasku vuokraajan

sähköpostiin. Näin pysymme kirjanpidollisesti ajan tasalla vuokrauksista. PÄÄTÖS:

Hyväksytään.

15. Johtokunta esittää majaisännän tehtäviksi

• ylläpitää majan seinällä puutelistaa, johon voi merkitä puuttuvat tavarat

• hankkii viipymättä puutelistalle merkityt tavarat

• valvoo, että rakennukset ja ympäristö ovat 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

• huolehtii jätehuollosta kerran kuukaudessa

• Nurmikonleikkuu kesällä 2022. Juha Tiri käy joka kuun eka viikko. Tuukka, Luukas,

Ari ja Pasi. Nurmikonleikkuu kerran viikossa.

• Antti ilmoittaa auramiehelle, että vetää lumet pois ihan kodan edestä

Tarvittaessa majaisäntä delegoi tehtäviä majajaostolle.

PÄÄTÖS: Hyväksytään.

16. Toimihenkilöiden kulukorvaukset kaudelle 2022–2023

Johtokunnan esitys toimihenkilöiden kulukorvauksista:

• Puheenjohtaja 180 €



• Sihteeri 180 €
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• Hirvi – isäntä 180 €

• Nettisivujen ylläpitäjä 60€

• Majaisäntä 180 €

• km. korvaus 0,25€/km

Johtokunta esittää lisäksi, 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 2022–2023

• Seuran jäseneksi liittyminen: Liittymismaksu 100 €

• Alle 18 -vuotiaalle seuran jäseneksi liittyminen on maksutonta

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

• Päiväkortti 10€ ja aloituspäivä 20 €

• Kyyhky ja sorsa kausikortti 50 €

• Seuran jäsenmaksu 30 €

• Riistanhoitomaksu 20 €

• Uuden hirvimiehen maksu 150 €

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

PÄÄTÖS: Hyväksytään kaikki muut kohdat, paitsi fasaanin pyynti asia. Keskustellaan

fasaanin pyynti asiasta kesäkokouksessa 2022.

18. Johtokunnan esitys Salon tuvan käyttömaksuiksi kaudelle 2022–2023 • 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
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• Saunakamarin vuokra yöpymistä varten 20 €/vrk

• Ulkosaunan lämmitys 40 €/seuran toimesta

• 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 vuokra kertaa. Etuus on käytettävissä vuoden ajan talkoisiin

osallistumisesta. Talkoisiin osallistumisesta tulee ilmoittaa sihteerille, joka pitää

kirjaa jäsenistä, jotka ovat oikeutettuja alennukseen.

PÄÄTÖS: Hyväksytään

19. Esitetään johtokunnan laatima talous- ja toimintasuunnitelma

kaudelle 2022-2023

PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Taloussuunnitelma hyväksyttiin.

20. Kauriinpyynti kaudella 2022-2023

PÄÄTÖS: Keskustellaan kauriinpyynnistä kesäkokouksessa.

21. Pienriistajaoston, majajaoston ja luontopolkujaoston jäsenet, tehtävät sekä

jaostojen toimintasuunnitelmat kaudelle 2022-2023

Johtokunta esittää, että jaostojen jäsenet valitsevat keskuudestaan vetäjän, joka

koordinoi jaoston toimintaa. Jaostot toimittavat johtokunnalle toimintasuunnitelmansa

30.4.2022 mennessä. Toimintasuunnitelmat esitellään seuran kesäkokouksessa.

Jäsenten valinta jaostoihin:

Pienriistajaosto → Entiset

Majajaosto → Entiset

Luontopolkujaosto → Entiset

PÄÄTÖS: Kaisu kyselee seuran whatsapp-ryhmässä onko halukkaita osallistujia jaostoihin.

22. Luontopolku

PÄÄTÖS: Pohdittiin pitkospuiden uusimista suopätkältä. Antti tiedustelee lankkuja.



Esitettiin myös, että polku loppuisi Möyryn laavulle. Tämä ei saanut kannatusta.

Pitkospuut halutaan suolle. Luontopolkujaoston päällikkö kysyy läheisiltä metsäyhtiöiltä,

että olisiko heillä tarjolla vänkkyräpuita pitkospuumateriaaliksi.
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23. Maanvuokraus/Jäsenasiaa

Jäsenhakemukset: Olli Junttila hakee jäsenyyttä. Ei maita

omissa nimissä, vaimo osaomistaa kiinteistöä 5:112 Soukalla.

Taka-Eilola Arvo ja Taka-Eilola Esa, tuovat 37ha maita.

Raudaskoksi Pasi.

PÄÄTÖS: Hyväksytään nämä kaikki jäseneksi.

24. Muut asiat

- Hommataan tölkeille oma tölkinkeräysastia

- Ylivieskan riistanhoitoyhdistykseen tulisi valita seurastamme jäsen, koska Toivo

Puljujärvi on tänä vuonna erovuorossa. Ehdotettu Hannua ja Anttia. Äänestettiin

suljetulla lippuäänestyksellä. Hannu 3 ääntä ja Antti 9 ääntä.

- Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous on 8.3.2022 Teikon Tuvalla klo 18.00. Tuntia

aiemmin alkaa metästyskorttien tarkistus. Mikko laittaa tiedon seuran

nettisivuille.

- Ehdotettu, että seura ostaisi pienpetojen (minkki ja supi) pyyntiin loukkuja ja  siten

aktivoisi nuoria metsästäjän alkuja loukkupyyntiin. Ostetaan 2 supiloukkua  ja 4

minkkiloukkua. Ennen käyttöönottoa opastetaan loukkujen käyttö. Antti ostaa

loukut ja pitää kirjan loukkujen varauksista. Loukut on varattu ensisijaisesti

nuorille metsästäjille.

- Jäsenen pyynnöstä keskusteltiin kaurisvastaavan kaatoilmoitusvelvollisuuden

rikkomista, kun kauriin kaatoa ei ole ilmoitettu välittömästi kauriinpyynnin

whatsapp ryhmään. Todettu, että kaurisvastaava on toiminut asianmukaisesti ja

huolehtinut, ettei kiintiö ole ylittynyt.

25. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Kokous päätettiin klo 20.33

________________________________ _________________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________ _________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija


