
Jyringin metsästysseuran vuosikokous 2.2.2023 klo 19 Hirvelässä 

Paikalla 19 henkilöä 

Liitteenä läsnäolijalista 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja Markus Koskela avasi kokouksen klo 19:05. Markus antoi 60 vuotis 

muistamisen Allan Uutelalle kokouksen alussa.  

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

- Kokouksen puheenjohtajana toimi Oiva Kankaanpää ja sihteerinä Elina Kankkonen 

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokouskutsu on laitettu vähintään 7 vrk ennen kokousta. Todetaan kokous lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

4. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat 

- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Toni Kukkonen ja Valto Petäjistö 

5. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista 

6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2022 

- Hyväksyttiin 

7. Esitetään tilit ja tase vuodelta 2022 

- Hyväksytään 

8. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 

- Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto. Myönnetään tili- ja vastuuvapaus 

johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.  

9. Valitaan metsästysseuran puheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2023 

- Puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Markus Koskela. Sihteeriksi vuodelle 2023 

valittiin Elina Kankkonen. 

10. Johtokunnan erovuorolaiset 

- Johtokunnasta erovuorossa ovat Matti Kankkonen ja Alpo Saksa. Valitaan entiset 

jatkamaan johtokunnassa.  

11. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt 

- Toiminnantarkastajiksi valittiin Ahokangas Tuomas ja Kauppila Kari, sekä 

varahenkilöiksi Hiltula Juho ja Koskela Tuomas.  



12. Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023 

- Esitettiin toiminta- ja taloussuunnitelma. Hyväksyttiin. 

13. Päätetään seuran puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 

- Palkkioiksi päätettiin pitää entiset, puheenjohtajalle 300€ ja sihteerille 550€ 

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

- Seuran liittymis- ja jäsenmaksut, kausilupien ja vuokrien hinnat päätettiin pitää 

entisellään eli: 

Päiväkortti – 10€ vrk, metsäkanalintua saa pyytää vain jäsenen seurassa 

Liittymismaksu - 40€ 

Jäsenmaksu - 30€ 

Kausilupa - 40€ 

Louetin vuokrat – jäsen 25€ arkip. ja 30€ vkl. Jäsen 150€ 7vrk. Ei jäsen 60€ vrk. Sähkö 

lisättynä vuokraan kulutuksen mukaan joulu- ja maaliskuussa.  

Hirvelän vuokra – jäsen 50€ vrk. Ei jäsen 100€ vrk. 

- Metsästäjäliiton jäsenmaksu noussut tälle vuodelle 15€ luokkaan jäsentä kohti 

edellisestä 12€. 

15. Valitaan tarpeelliset jaostot ja niiden jäsenet 

- Käydään läpi jaostot. Allan Uutela jää pois kilpailujaostosta, tilalle valittiin Toni 

Kukkonen 

- Kilpailujaosto: Eemil Tervamäki, Matti Kankkonen, Toni Uutela, Toni Kukkonen 

- Nuorisojaosto: Jari Anttila, Petri Hautakoski, Kari Kauppila, Juha Koskela, Tuomas 

Koskela, Vesa Kukkonen 

- Polttopuujaosto: Juho Hiltula, Risto Peltokorpi, Vesa Parkkinen, Jari Tuomaala 

- Riistanhoitojaosto: Vesa-Pekka Niskanen, Risto Peltokorpi, Toni Kukkonen, Teemu 

Seppälä 

16. Yhdistyksen uudet jäsenet  

- Koejäseneksi valittiin Teemu Sandelin 

17. Riistanvalvoja 

- Riistanvalvojaksi valittiin Toni Uutela 

18. Louetin mökki 

- Viime vuonna paljon mökillä tapahtunut, talkoita tehty ja hommattu tarpeellisia; 

jääkaappi, vuodesohva, uudet petarit sekä peittoja ja tyynyjä. Kota mökin pihalle. 



Koiranhäkkeihin kopit. Muurin pinnoittaminen. Vuokrauksia ollut todella hyvin viime 

vuonna.  

- Mökin vuokraajiksi valittiin jatkamaan Alpo ja Vuokko Saksa 

19. Suurpetopyynti 

-  Päätettiin osallistua karhun yhteislupa metsästykseen sekä muihin mahdollisiin 

suurpetopyynteihin (ilves, susi, ahma) 

- Valitaan suurpetopyynnin johtaja ja varajohtaja : johtaja Teemu Seppälä ja 

varajohtajana Kari Kauppila 

20. Sievinmäenjärven kunnostus projekti 

- Esitetään kokouksessa suunnitelma: Markus Koskela esitti asiaa. Sievinmäenjärven 

kalastushoitokunta ollut yhteydessä metsästysseuraan ja kysyneet mahdollisuutta 

yhteistyöhön kunnostamaan sievinmäenjärveä. Penkat pitäisi tehdä uusiksi ja puhdistaa 

järvi kasvustosta.  

- Kokouksessa paikalla kalastushoitokunnan puheenjohtaja Teemu Vehvasmäki, sekä 

muita hoitokunnan jäseniä. 

- Markus on yhteydessä Semeconin (malakakankaan tuulipuisto) kanssa.  

- Semecon olisi valmis lähtemään mukaan projektiin. Vaihtoehtoina olisi, että mennään 

samalla pohjalla kuin puutinkankaan tuulivoimala (seuran tilille vuosittain 2500€ niin 

kauan kun myllyt pyörii), toinen vaihtoehto, että Semecon huolehtisi Sievinmäenjärven 

penkkojen kunnostamisen. Seuran rooli olisi yhteistyö Semeconin kanssa, joka 

huolehtisi penkkojen teon, korvauksena tuulivoimapuistosta metsästysseuralle.  

- Vuosikokouksessa esitettiin ehdotukset ja päätettiin, että lähdetään yhteistyöhön 

Semeconin kanssa, että he huolehtisivat penkkojen kunnostuksen vuosittaisen 

korvauksen sijaan.  

21. RHY:n kanssa yhteistyössä vuokrattavia välineitä kirjastolle 

- Kirkonkylän metsästysseuran puheenjohtaja soittanut Markukselle asiasta. Lähtisikö 

seura mukaan, että hommattaisiin kirjastolle metsästysvälineitä kirjastokortilla 

lainattavaksi. Esim. liukulumikengät. 

- RHY saa lainauksista pisteitä, jolla saadaan rahoitusosuutta.  

- Jos lähdetään mukaan niin Sievin kunta hommaisi välineet ja laskuttaisi 

metsästysseuraa. 

- Päätettiin, että lähdetään mukaan tähän ja hommataan seuran puolesta kahdet 

liukulumikengät.  



22. Pienpetopyynti kilpailu 

- Osallistujia 4 

- Palkinnot 

1.  50€ Hautakoski Petri, 76 pistettä 

2. 40€ Tervamäki Eemil, 64,5 pistettä 

3. 30€ Asko Verronen, 20 pistettä 

23. SRVA 

- Yhteyshenkilön lisäksi pitäisi valita porukka tähän, porukka olisi 4kpl 

- Yhteyshenkilönä toimii Toni Kukkonen ja muiksi jäseniksi valittiin Vesa-Pekka 

Niskanen, Esko Ainasoja ja Teemu Seppälä 

24. Muut asiat 

- Kauriinpyynti: Johtokunta esittää, että kauriin kevätpyyntiä ei sallittaisi ja kiintiöitä 

tarkasteltaisiin kesäkokouksesta. Tämä sen vuoksi, että katsotaan kauriskannan 

vähentyneen. Hyväksyttiin esitys.  

- Seura täyttää tänä vuonna 60-vuotta. Järjestetään tänä vuonna juhlat sen kunniaksi. 

Sovittu, että johtokunta hoitaa juhlien järjestelyn ja ajankohdan.  

- Eräkerhon elvyttäminen, Markus Koskela keskustelee Juha Koskelan kanssa asiasta.  

- Johtokunta on esittänyt RHY:n kokoukseen pronssisia ansiomerkkejä Eemil 

Tervamäelle ja Elina Kankkoselle 

- Saalisilmoituksen toimittaneiden kesken arvottu Louetin mökin vrk:n voitti Allan Uutela 

- Keskustelua nuolukivien tuomisesta teurastamolle. Asia on hoidossa.  

25. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00 

 

 

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja  

    

 


