
PÖYTÄKIRJA  
KOILLIS-KARVIAN METSÄSTYSSEURAN VUOSIKOKOUS.  21.1.2022 
Tervetuvalla klo 19.00 alkaen.  Paikalla oli 9 seuran jäsentä  
 

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.  

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Alkkiomäki ja Sihteeriksi Arttu Alvari. Pöytäkirjan 

tarkastajiksi valittiin Veli Eromäki ja Pasi Välimäki. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa 

myös äänten laskijoina.  

 

2) Todetaan kokouksenlaillisuus  

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus ollut Yläsatakunta lehdessä 12.1  

 

3) Hyväksytään kokouksen esityslista  

 

Puheenjohtaja esitti kokoukselle esityslistan. Muita esityslistalle otettavia asioita ei ollut ja 

esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisena.  

 

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä 

vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.  

 

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, kokouksen osallistujat saivat myös 

itse tutustua aineistoon. Toiminnan tarkastajat eivät olleet kokouksessa läsnä. Puheenjohtaja luki 

kokoukselle toiminnantarkastus kertomuksen.  

Hyväksyttiin ja vahvistettiin esitetyt toimintakertomus ja tilinpäätös.  

 

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

 

6) Todetaan seuran hallituksen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet.  

 

Seuran puheenjohtajana toimi Hannu Alkkiomäki  

Seuran sihteerinä toimi Vesa Mustajärvi  

Seuran Hallituksen jäsenet:  

Janne Mustakoski.  erovuorossa 

Risto Luusalo. erovuorossa  

Matti Koskinen  

Raine Kallioniemi  

Arttu Alvari  

Ari Mansikkaviita  

 

7) Valitaan seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

esitettiin puheenjohtajaksi Hannu Alkkiomäkeä ja varapuheenjohtajaksi Arttu Alvaria  

Esitystä kannatettu ja esitetyt henkilöt valittu  

 

 



8) Valitaan seuran sihteeri  

Sihteeriksi ehdotettiin Vesa Mustajärveä ja esitystä kannatettu. Mustajärvi valittiin sihteeriksi.  

 

9) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksi.  

Kimmo Rintamäkeä ja Seppo Tuunaista ehdotettiin ja kannatettiin, joten ehdotetut jäsenet valittiin.  

hallituksen jäseniksi kaudelle 22 - 24.  

 

10) Valitaan Seuralle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Hiedanpää, varajäsen Jari Kannisto ja Timo Mansikkaviita, 

varajäsen Mika Mäkinen 

 

11) Vahvistetaan toiminta ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle toiminta kaudelle. Sekä päätetään 

ammunta harjoittelusta ja muista mahdollisista jäsenten velvoitteista.  

Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Pyritään tekemään riistapeltoja aktiivisemmin kuin aikaisemmin. 

Metsänistutus talkoita otetaan jos niitä on tarjolla.  

Hirvenmetsästykseen osallistumiseen velvoitetaan ampumaan 40 harjoituslaukausta iikkuvaan 

maaliin ja vähintään kahdella eri harjoituskerralla.  

 

12) Päätetään seuran liittymis ja jäsenmaksujen suuruudesta. 

Sihteeri kertasi kokoukselle voimassa olevat liittymis ja jäsen maksut seuran sääntöliitteestä 1 

Päätettiin pitää jäsen ja liittymismaksut entisinä.  

 

13) Päätetään kannatusjäsen maksusta  

Kannatusjäsenen liittymismaksu on ollut 100€ ja vuosimaksu 50€ 

 Päätettiin kannatus jäsenmaksun pitämisestä ennallaan  

 

14) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo ja talousarvio.  

Alkaneen vuoden talousarvio ei ollut vielä valmis, mutta todetaan sen noudattelevan aikaisempia 

vuosia. Lisätään talous arvioon kustannus myös tervatuvan pihan talvikunnossapitoon.  

 

15) Käsitellään saapuneet uudet jäsenhakemukset ja mahdolliset koejäsenien hyväksyminen 

varsinaisiksi jäseniksi.   

Hallitukselle ei ollut tullut uusia jäsenhakemuksia.  

Koejäsenistä vahvistettiin varsinaiseksi jäseneksi Timo Koskimäki.  

 

16) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenen erottamistapaukset.  

Jäsenten erottamis tapauksia ei ollut  

 

17) Valitaan Hirven ja Peuranmetsästyksen jahtipäällikkö tai päälliköt ja vähintään kaksi  

varajahtipäällikköä. 

 

 Ehdotettiin Jari Kannistoa jota myös kannatettiin. Jari Kannisto valittiin jahtipäälliköksi sekä hirvi 

että peurajahtiin. Varajahtipäälliköiksi ehdotettiin ja valittiin Janne Mustakoski ja Arttu Alvari.  

 

 

 



18) Valitaan seuranedustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.  

 

Satakunnan kennelpiirin piirikokouksen edustajiksi valittiin Jari Kannisto. 

 

19) Käsitellään muut hallituksen ja seuranjäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen 

kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.   

 

Tällaisia asioita ei ollut  

 

20) Päätetään riistanhoitoyhdistykselle / riistakeskukselle tehtävistä esityksistä  

Esityksiä ei ollut  

 

21) Päätetään seuran hallinnoimien hyödykkeiden ja kiinteistöjen vuokrista ja maksuista.  

Päätettiin pitää vuokrat samoina kuin aikaisemmin, paitsi henkilökohtaista jäsen alennusta 

korotettiin viiteenkymmeneen prosenttiin. Vuokrien suuruus erillisessä vuokra hinnastossa.  

 

22) Päätetään seuran vieraskorttien maksuista ja rajoituksista.  

Päiväkortti 10 €/vrk kausikortti 50 €/v. Metsäkanalintuvieraskortti 30 €, maksimissaan 1kpl teeri 

(musta) ja 1 kpl metso (musta) tai seuran jäsenen kiintiön mukaan. Seuran jäsen oltava mukana.  

 

23) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä 

päätöstä.  

Jari Kannisto ehdotti, että tervatuvalle tehtäisiin kiertävä ”talonmies” vuorot.  

 

24) Kokouksen päättäminen.  

Kokous päätettiin klo 20.10 

 

Kokouksen puheenjohtaja:  

_____________________________ 

Hannu Alkkiomäki    pvm:  

 

Kokouksen Sihteeri  

______________________________ 

Arttu Alvari  Pvm:  

 

Pöytäkirjan tarkastajat:  

 

__________________________  ___________________________ 

Veli Eromäki    pvm:    Pasi Välimäki   pvm:  


