Eurajoen Metsästysseura ry
Vuosikokous 2021 pöytäkirja
Aika: 29.4.2021 klo 18.30
Paikka: Onsanpirtti
Läsnä: 20 henkilöä (osanottajaluettelo liitteenä)
Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Hannu Kivikkola toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.
Ajasta ikuisuuteen siirtyivät seuran jäsenistä Timo Uola, Jaakko Pellonmäki, Aarne Sillanpää ja
Jussi Juhola.
Julistettiin pienpetokilpailun tulokset: 1. Pentti lähde (80p.) 2. Pekka Savolainen (70p.) 3.
Tuomas Mäkitasku (60p.). Kaikkien osallistujien kesken arvottiin palkinto, jonka voitti JuhaMatti Peltonen.
Hirvelän nimikilpailun palkinto arvottiin ja sen voitti Aulis Jaakkola.
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat
myös ääntenlaskijoina
- Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Norokallio.
- Sihteeriksi valittiin Minttu Hietamäki.
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Nummi ja Turkka Toivola, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Todettiin, että kokouskutsu on ollut lehdissä seuraavasti:
Länsi-Suomi to 22.4.
Raumalainen ke 21.4.
eli kokous on kutsuttu kokoon laillisesti (7 päivää ennen kokousta).
3. Esityslistan hyväksyminen
- Esityslista hyväksyttiin.
4. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
- Sihteeri luki johtokunnan laatiman toimintakertomuksen.
5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden
perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Seuran puheenjohtaja Kivikkola esitti tilit ja toiminnantarkastaja Juhani Norokallio luki
toiminnantarkastajien lausunnon.
- Esitettiin kysymys, miksi hirvenmetsästyskulut ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2019
vuoteen 2020, ja onko mahdollisesti kyseessä virhe taulukossa. Seuran puheenjohtaja ei
osannut vastata kysymykseen, mutta lupasi selvittää asiaa.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7. Toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali
– Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Kivikkola.
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8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
- Erovuoroiset johtokunnanjäsenet: Aulis Elonen, Vesa-Matti Heino ja Riku-Matti Juhola
- Johtokuntaan valittiin uudelleen: Aulis Elonen, Vesa-Matti Heino ja Riku-Matti Juhola
9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
- Toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Norokallio ja Mika Veteläsuo,
- varalle Tero Tamminen ja Tommi Rauvola
10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten
- Hyväksyttiin seuran puheenjohtajan lukema ja laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman
kuluvaa toimintakautta varten.
11. Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen
metsänvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä
- Kivikkola luki johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin.
- Toimihenkilöiden palkkioita ei edelleenkään makseta.
12. Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
- Jäsenmaksuja ei korotettu. Vuoden 2021 jäsenmaksut:
Liittymismaksu

Jäsenmaksu

0€

30 €

700 €

100 €

0€

200 €

Metsästävä
maanomistajajäsen ja
metsästävä vapaa
jäsen
Jäsen
Vuosikorttijäsen
Vieraskortti hlö/pv
Nuorisojäsenmaksu

20 €
0€

10 €

13. Valitaan tarpeelliset jaostot
- Toimikunnan vetäjät saavat valita sopivan ryhmän, vetäjiksi valittiin seuraavat henkilöt:
-

Riistanhoitotoimikunta
Kenneltoimikunta
Metsäkirkkotoimikunta
Kiinteistönhoitotoimikunta
Ampumatoimikunta
Maanvuokraustoimikunta

Kimmo Leväniemi
Outi Lammila
johtokunta
Aulis Elonen
Pasi Kaukkila
Markku Wallenius

Nuoriso- ja koulutustoimikunnan vetäjää ei saatu valittua kokouksessa. Hallitus selvittää
jatkajaa kesäkokoukseen mennessä.
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14. Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista
jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla
Vuosikorttijäseneksi hakeneet:
Kyösti Haapalahti, Rauma
Sami Heikkilä, Eurajoki
Miika Lahtela, Eurajoki
Heikki Kärkkäinen, Rauma
Oskari Ojala, Eurajoki
Matti Peltonen, Harjavalta
Mika Toivola, Eurajoki
Hallitus puoltaa:
Kyösti Haapalahti
Sami Heikkilä
Miika Lahtela
Heikki Kärkkäinen
Oskari Ojala
Mika Toivola
Hyväksyttiin hallituksen puoltamat henkilöt vuosikorttijäseniksi.
Maanomistajajäseneksi liittyneet:
Juha Kares
Jaana Rantanen
Aleksi ja Petri Kause
15. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
- Jäsenen pyynnöstä käsiteltiin jahteja, joihin kutsutaan EMS ulkopuoleisia seurueita. Jäsenen
ehdotus oli, että seuralle määritellään viralliset ohjeet hirvieläin- ja sikajahtien järjestämiseen
seuran ulkopuoleisille seurueille. Kokous päätti, että hallitus tekee kesäkokoukseen esityksen siitä,
kuinka seuruejahteja ohjeistetaan.
16. Päätetään, miten rhy:n kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan
- Jokainen jäsen edustaa itseään, poissaolevia edustetaan valtakirjalla, joita yhdellä jäsenellä voi
olla enintään 5.
17. Päätetään toimialueen rhy:lle tehtävistä esityksistä
- Ei esityksiä.
18. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
- Kivikkola kysyi kokoukselta mielipidettä Hirvelän tontin lunastuksesta, joka on optiona tontin
vuokrasopimuksessa. Tontin lunastus sai kannatusta jäsenistöltä.
- Tulevan metsästyskauden luvat on haettu: 31 hirvilupaa ja 200 peuralupaa.
- Tulevan kaurispukkijahdin rajoituksista kysyttiin ja todettiin, että kesäkokous ei asettanut
rajoituksia jahtiin.
19. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja kiitti läsnä olevia ja päätti kokouksen klo 20.20.
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________________________
Puheenjohtaja Juhani Norokallio

_________________________
Sihteeri Minttu Hietamäki

________________________
Pkt. Turkka Toivola

_________________________
Pkt. Vesa Nummi

