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VÄHÄ - PYLVÄÄN METSÄSTYSSEURA
Talvikokous Salon tuvalla 16.2.2020

Esityslista
1. Kokouksen avaus
PÄÄTÖS: Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05. Aluksi hän puhui siitä, että
seuran tulevaisuus ei ole kovin ruusuinen nykyisillä säännöillä, vähäisen jäsenmäärän
takia ja Salon tuvasta johtuvien kulujen takia. Lisäksi seura joutui maksamaan vuonna
2019 kiinteistöveron salon tuvasta.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
PÄÄTÖS: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Pylväs
Kokouksen sihteeriksi valittiin Elisa Perälä
3. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkistajien valinta
PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Aarre Vähäkangas ja Ilmari Haikola
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PÄÄTÖS: Ilmoitus kokouksesta on ollut Kalajokilaakso lehdessä keskiviikkona 5.2.2020.
Paikalla on useita metsästysseuran jäseniä. Todetaan kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
PÄÄTÖS: Hyväksytään.

6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2019
PÄÄTÖS: Hyväksytään.

7. Esitetään vuoden 2019 tilit, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä
PÄÄTÖS: Hyväksytään.
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8. Päätetään tili- ja vastuunvapauden myöntäminen tilivelvollisille
PÄÄTÖS: Hyväksytään.
9. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle 2020
PÄÄTÖS: Valittiin Kalle Pesämaa
10. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa
• Hannu Hietala →
• Sami Koivuniemi →
• Elisa Perälä →
PÄÄTÖS: Ehdotettu Kaisu Niiranen, Hannu Hietala, Elisa Perälä, Sami Koivuniemi ja Mikko
Raudaskoski. Äänestettiin ja valituiksi tulivat Elisa Perälä (20 ääntä), Kaisu Niiranen (19
ääntä) ja Mikko Raudaskoski (15 ääntä).
11. Toiminnantarkastajan sekä varamiehen valinta vuodelle 2020
PÄÄTÖS: Valituiksi tulivat Eero Myllykangas ja Martti Vuolteenaho.
12. Kennelyhdyshenkilöiden valinta vuodelle 2020
PÄÄTÖS: Ari Vähänkangas, Ilmo Hietala ja Jarkko Marjakangas. Tuleva hirvi-isäntä on
hirvikoiravastaava. Hirvi-isäntä päätetään ensi syksynä 2020 hirvikokouksessa.
13. Maja-isännän ja varahenkilön valinta vuodelle 2020 sekä heidän tehtävänsä.
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 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 tuo esille mahdolliset epäkohdat
huolehtii jätehuollosta kerran kuukaudessa

PÄÄTÖS: Valittiin majaisännäksi Hannu Hietala ja varahenkilöksi Elisa Perälä
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14. Nettisivujen ylläpitäjän valinta vuodelle 2020
PÄÄTÖS: Valittiin Elisa Perälä

15. Esitetään toimihenkilöiden kulukorvaukseksi vuodelle 2020
Johtokunnan esitys:
•
•
•
•
•
•

Puheenjohtaja 180€
Sihteeri 180€
Hirvi – isäntä 180€
Majaisäntä 180€
www.sivujen ylläpitäjä 60€
km.korvaus 0,25€/km

PÄÄTÖS: Hyväksytään. Lisäksi päätettiin, että jos joku edellä mainituista henkilöistä
estyy hoitamasta toimeaan, niin palkkio siirretään sille sijaishenkilölle, joka tulee
johtokunnan määräyksestä valituksi jatkamaan estyneen henkilön toimen hoitoa.
16. Johtokunnan esitys jäsenmaksuista, liittymismaksuista, kausi- ja päiväkorttien
hinnoista vuodelle 2020
•
•
•
•
•
•
•

Alle 18 vuotiaalle seuran jäseneksi liittyminen maksutonta, muille 100 €
Kausikortti 100 €
Päiväkortti ja aloituspäivä 15 €
Kyyhky ja sorsa 50 €
Seuran jäsenmaksu 30 €
Riistanhoitovelvoitemaksu 20 €
Uuden hirvimiehen maksu 150 €

PÄÄTÖS: Hyväksytään ensi kaudelle myytäväksi 10 kausikorttia. Kausikortin hinta nousee
75 €:sta 100 euroon. Päiväkortin hinta nousee kympistä 15 euroon. Kyyhky ja sorsakortin
hinta nousee 40 eurosta 50 euroon. Jäsenmaksusta äänestettiin ja pidetään jäsenmaksu
edelleen 30 eurossa.
17. Johtokunnan esitys Salon tuvan käyttömaksuiksi vuodelle 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yli 30 hlö sopimuksen mukaan
100€ vrk. Vuokran hintaan sisältyy ulkosaunan käyttö.
60 e/ arkivuorokausi/ilta (Iltahinta alkaa kello 16.00:sta ja jatkuu kello 24:ään
saakka)
Asuntovaunupaikka 25 €/vkl.
Ulkosaunan vuokra yöpymistä varten 20€/vrk
Ulkosaunan lämmitys 40 €/seuran toimesta
Lähtösiivous tekemättä 110 € (Majaisäntä ja -varahenkilö järjestävät siivouksen)
Oman paljun käyttö on sallittu, jos tuo omat puut ja vesimaksu on
10 €/täyttökerta
Seuran jäsenille 50 % alennus vuokrahinnoista, vuokran alennus on mahdollista
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•

niille jäsenille, jotka osallistuvat seuran järjestämiin talkoisiin.
Yksi talkoopäivä vastaa yhtä vuokrakertaa.

PÄÄTÖS: Keskustelua tuli siitä, että majan vuorokausivuokra on aika kallis
pitempiaikaiselle vuokralaiselle. Johtokunta neuvottelee vuokran hinnan ja
välisiivouksen hinnan sopivaksi pitemmissä vuokra-ajoissa. Johtokunta tilaa/järjestää
Salon tuvan vuosisiivouksen.

18. Esitetään johtokunnan laatima talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020
PÄÄTÖS: Hyväksytään.
Keskusteltiin riistanhoitomaksusta ja sen perusteista. Seuran säännöissä on kerrottu,
mitä riistanhoitomaksu tarkoittaa. Esitetty toive, että riistanhoitomaksun perusteista
kerrotaan vielä seuran sivuilla ja jäsenkirjeessä. Kilpailutetaan metsästysseuran
vakuutukset.

19. Kauriinpyynti tulevana kautena 2020-2021
- Kaurisvastaavan nimeäminen
PÄÄTÖS: Esitetty Antti Raudaskoskea ja Sami Seppälää. Valittiin äänestyksellä Antti
Raudaskoski. Ääniä annettiin 25 kappaletta, joista Antti Raudaskoski sai 21 kappaletta ja
Sami Seppälä 4 kappaletta.

20. Yhteistyö/yhdistymisneuvotteluiden jatkaminen
Kantokylän metsästysseuran kanssa
PÄÄTÖS: Aluksi puheenjohtaja Kalle Pesämaa kertoi perusteluja yhdistymiselle ja miten
yhdistyminen tapahtuisi. Eero Myllykangas kertoi tarinan vuodelta -76, miten VähäPylvään metsästysseura perustettiin. Monenlaista keskustelua syntyi. Kantokylällä on
vähemmän omaisuutta, miten omaisuus tasataan, kun seurat yhdistyvät? Kantokylällä on
paremmat hirvestysmaat, kuin Vähä-Pylvään metsästysseuran alueella. Siellä ei ole
rautateitä eikä isoja vilkkaasti liikennöityjä maanteitä. Säilyvätkö hirviporukat ominaan?
Päätettiin, että jatketaan yhdistymisneuvotteluita. Johtokunta päättää miten
neuvotteluita jatketaan.

21. Pienriistajaoston, mökkijaoston ja luontopolkujaoston perustaminen
PÄÄTÖS: Pienriistajaoston jäsenet: Timonen Heikki, Vuolteenaho Martti, Koivuniemi
Sami, Marjakangas Jarkko. Mökkijaosto: Ilmari Haikola, Taisto Kangas, Niilo Sorvoja,
Topi, Juha Tiri. Luontopolkujaosto: Eero Myllykangas vetäjä, Kaisu Niiranen, Risto
Kangas.
22. Luontopolku
PÄÄTÖS: Luontopolkuun on aikoinaan saatu Leader-rahoitusta, ja edelleenkin saataisiin,
mutta sitä varten pitäisi keksiä luontopolulle jotain uutta, esim. uusi lintutorni.
Laskelmien mukaan maksaisi n. tonnin, jos polku kunnostetaan Salon tuvalta Möyryn
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laavulle. Siinä pitäisi uusia sillat ja infotaulut. Möyryn nevan läpi pitkospuut maksaisi
7000€. Tähän kun lisätään vielä työtunnit, niin hinta kipuaa useampaan kymppitonniin.
Kaupungin kautta voisi hankkia työmiehiä talkoisiin. Kylätoimikuntaa voisi myös pyytää
avuksi talkoisiin.
23. Muut asiat
- Sähköinen jäsenrekisteri ja jäsenlaskun muuttuminen sähköiseksi
- Metsästysseuran/Salon tuvan Facebook sivut
PÄÄTÖS: Kerrottu sähköisen jäsenrekisterin hyödyistä. Seuran sivuilla on vasemmassa
laidassa ”Jäsentietojen tallennus” -linkki, jonka kautta laitetaan omat jäsentiedot
jäsenrekisteriin. Ehdotettu Whatsapp-ryhmän perustamista Vähä-pylvään
metsästysseuran jäsenille. Metsästysseuran Facebook-sivut perustetaan lähiaikoina.

24. Kokouksen päättäminen
PÄÄTÖS: Kokous päätettiin klo 17.20.

________________________________________________

Puheenjohtaja

__________________________________________________

Sihteeri

_________________________________________________

___________________________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija

Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija
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