
Jyringin metsästysseuran vuosikokous 7.2.2019 klo. 19.00 Hirvelässä

-paikalla 22 henkilöä

-Puheenjohtaja Vesa Parkkinen avasi kokouksen. Kokouksen aluksi muistettiin 70 vuotta täyttänyttä
Osmo Alakarjulaa

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maritta Uutela ja sihteeriksi Juha Koskela .

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.

-   Toni Uutela  ja Petri Hautakoski valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2018.

-Esitettiin vuoden 2018 toimintakertomus.

5. Esitetään tilit ja tase vuodelta 2018.

-Esitettiin vuoden 2018 tilit ja tase.

6. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

-Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto ja päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille.

7. Valitaan metsästysseuran puheenjohtaja vuodelle 2019.

-Metsästysseuran puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Vesa Parkkinen.

8. Valitaan johtokuntaan kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle (Markus Koskela, Alpo Saksa)

-Markus Koskela ja Alpo Saksa valittiin jatkamaan johtokunnassa.

9. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt.

-Toiminnantarkastajiksi valittiin Tuomas Ahokangas ja Aaro Ohtamaa, varalle Kari Kauppila ja Sirkka 
Virta.



10. Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019.

- Esitettiin vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma.

11. Päätetään seuran puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot.

-Puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 250 €/vuosi ja sihteerin palkkioksi 500 €/vuosi.

12. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen, kausilupien ja vuokrien hinnat.

-Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen, kausilupien ja vuokrien hinnat päätettiin pitää ennallaan.

13. Valitaan tarpeelliset jaostot ja niiden jäsenet.

- Valittiin entiset jaostot ja niihin vanhat jäsenet.

14. Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet ja todetaan eroamiset.

- Jose Pajukoski valittiin seuran jäseneksi. Marko Virkkalalle maanvuokrajäsenyys. Arttu Ainasojalle 
jäsenyys kolmen vuoden koeajalla.

- Simo Harju ja Tuomas Tölli ovat ilmoittaneet eroavansa seuran jäsenyydestä, samoin 
kausilupalainen Kimmo Autio.

15. Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukselle tehtävät esitykset.

-Pronssista ansiomerkkiä esitetään Ari Sikkilälle ja Jari Tuomaalalle.

16. Hyväksytään Jyringin Metsästysseura ry:n uudet säännöt

-Hyväksyttiin Jyringin metsästysseuran uudet säännöt.

17. Muut asiat.

- Jose Pajukoski ja Kari Kauppila valittiin seuran edustajina nuotioimaan ja paistamamaan 
makkaroita Pajulan palvelukeskuksen ulkoilulutapahtumaan 26.2.2019. Koiria voi myös viedä 
tilaisuuteen rapsuteltavaksi.

-Pienpetokilpailuun lisättiin saaliseläimiksi vahinkolinnut (Varis, Harakka, Naakka). 5 lintua-→1 
piste.  

Pienpetokilpailu muuttuu vahinkoeläinten pyynti kilpailuksi.



- Pienpetokilpailun palkitsemiset.

1. Alpo Saksa 70 p.

2. Petri Hautakoski 25 p.

3. Toni Kukkonen 20 p.

- Louetin mökkivuorokauden saalistilaston palauttaneiden kesken suoritetussa arvonnassa voitti 
Toni Uutela.

- Teemu Seppälän ajokoira ja Timo Alahäivälän dreeveri menestyivät omien rotujensa jäniksenajon 
sm kisoissa tullen kumpikin sm hopealle. Tämän kunniaksi laitetaan koirien kuvat Hirvelän seinälle.

18. Kokouksen päättäminen.

-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:56

Maritta Uutela Juha Koskela Toni Uutela Petri Hautakoski

puheenjohtaja sihteeri               pöytäkirjan tarkastajat


