
AUREEN METSÄSTYSSEURA R.Y.  PÖYTÄKIRJA 
 
 
VUOSIKOKOUS 
 
 
 
 
 
 
 
Aika:  4.02.2018  klo 15.00 
 
Paikka:  Auramo 
 
Läsnä:  Nimilista liitteenä 
 
 
1 § Jari Niemi avasi kokouksen. 
 
2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Kiho ja sihteeriksi Jouko Halmela. 
 
3 § Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 § Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5 § Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Esa Tammilehto ja Olli Niemenmaa. 

. 
6 § Hyväksyttiin sihteerin esittelemä johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta kaudelta. 
  
7 § Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon kuluneelta 
    tilikaudelta, jonka perusteella päätettiin tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
  
8 § Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille. 
  
9 § Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jari Niemi. 
 
10 § Suoritettiin johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten (Vesa Niemenmaa, Pekka Hellsten ja Antti 
     Rinnetmäki), jotka kaikki tulivat uudelleen valituiksi. 
     Edellä mainittujen lisäksi johtokunnassa jatkavat: Heimo Kivioja, Juha Lähdekorpi, Veli-Matti 
     Kivelä, Juha Lautamäki, Jouko Halmela ja Heimo Lepistö.    
      
11 § Suoritettiin kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta. 
     Varsinaisiksi tarkastajiksi valittiin: Seppo Seilo ja Kauko Kaitaranta, sekä varalle: 
     Pauli Lautamäki ja Esa Tammilehto. 
 

  



12 § Vahvistettiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma toimikautta varten. 
 
13 § Käsiteltiin johtokunnan laatima toimikauden tulo- ja menoarvioesitys, joka hyväksyttiin 
     yksimielisesti. 
 
14 § Päätettiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut pitää nykyisinä, eli maksut ovat: 
 
  -Liittymismaksut (”Juvelan epistolan” mukaiset) 
  -jäsenmaksu 50,00 € / metsästävä jäsen   
  -jäsenmaksu 15,00 € / kilpaileva jäsen  
  -jäsenmaksu 15,00€ / kannatusjäsen  
 
15 § Valittiin toimikuntien kokoonpanoiksi pienin muutoksin entiset. 
 
  Valituiksi tulivat: 
  

Riistanhoitotoimikunta: Erkki Koskela (vetäjä), Jere Niemenmaa, Antti 
Rinnetmäki, Kari Paulasalo ja Veli-Pekka Paulasalo, Mikko Koskela ,Pekka 
Hellsten, Veli-Matti Kivelä ja Jouko Halmela 
 
Ampumatoimikunta: Erkki Piilola (haulikkoratavastaava), 
Arvi Haapaniemi, Antti Heikkilä, Jere Niemenmaa, Mikko Koskela,  
Juho Kauppi, Valtteri Kauppi ja Tapio Kiho. 
 
Esa Tammilehto(hirviratavastaava),Vesa Niemenmaa, Heimo Lepistö, 
Kai Lehtinen ja Juha Lähdekorpi. 
 
Jahtipäälliköt: hirvi, Heimo Kivioja ja peura/ kaurispäällikkö, Jari Niemi 
 
Auramon isäntinä:       Veli-Matti Kivelä ja Antti Rinnetmäki 
 
Paattilan isäntä:         Esa Tammilehto/ Pekka Hellsten 
 
Kilpailutoimikunta: Heimo Kivioja (vetäjä),Pekka Hellsten, Esa 
Tammilehto, Heimo Lepistö, Matti Niemenmaa, Kauko Kaitaranta, 
(tuloslaskenta) Pekka Seilo, Antti Heikkilä ja Mikko Koskela 

 
16 § Uusien jäsenten hyväksyminen. 
 
     Seuran jäsenyyttä ovat anoneet seuraavat henkilöt, joita johtokunta esittää hyväksyttäviksi  
     seuran liittymissääntöjen mukaisesti, ja kaikki anojat hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi  
     Esa Piilolan maista on tehtävä vuokrasopimus vähintään 10 vuodeksi kaikelle riistalle. 
 

1. Matti Patomäki  1700,00 €:n liittymismaksulla, koeaika täyttynyt (§ 4) 
2. Jarkko Piilola      40,00 €:n liittymismaksulla, suoraan jäseneksi (§ 1) 
3. Esa Piilola         20,00 €:n liittymismaksulla, suoraan jäseneksi (§ 1) 

  



17 § Valittiin yhdistyksen edustajiksi piirin kokouksiin puheenjohtaja, sihteeri tai heidän  
     määräämänsä henkilö.     
 
18 § Käsiteltiin muut sääntöjen vuosikokouksessa edellyttämät ja muut jäsenten johtokunnalle                  
     vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät asiat: 
 
 -Johtokunnalle ei oltu esitetty muita asioita. 
 
 -Maanvuokrasopimuksien uusinnoista todettiin, että kaikki vuokrasopimukset on päivitetty 
               REVIIRIIN, joka hälyttää erääntyvistä sopimuksista ja yhdyshenkilöt voivat ne uusia. 
 

-Päätettiin riistakolmiolaskennasta, että Antti Rinnetmäki kokoaa porukan ja hoitaa asian. 
 
 Suoritettiin pienpetokilpailun palkintojen jako: 
 

1. Heimo Lepistö 
2. Jari Niemi 
3. Juha Lähdekorpi   
 

Päätettiin pitää toimihenkilöiden kulukorvaukset entisinä, eli:  
puheenjohtajan 200,00 € sihteerin 400,00 € ja rahastonhoitajan 300,00 €.  

 
Päätettiin Auramon/ teltan vuokrista ja muista maksuista siten, 

              että maksut ja vuokrat pidetään entisinä 
   
  Auramon kesäajan vuokra     190,00 € ( jäseneltä 50,00 €) 
  Auramon talviajan vuokra     290,00 € (jäseneltä 120,00 €) 
  Sauna + takkatuvan vuokra     40,00 € (kesä) (vieraalta), jäseneltä 20,00 € 
  Sauna + takkatuvan vuokra    100,00 € (talvi) (vieraalta), jäseneltä 50,00 € 
  
 Teltan vuokrat: jäseneltä  70,00 € 
   ulkopuoliselta 90,00 € 
   ulosmyytynä              150,00 € 
 Paattilan ranta: 
  -veneen säilytys/ kausi jäseneltä   20,00 € 
   ulkopuoliselta  50,00 € 
 -veneen lasku/ nostokerta  jäseneltä/ kyläläiseltä       0,00 € 
       ulkopuoliselta   5,00 € 
  
 Muut perittävät maksut: 
 
 Trap-maksut/ kierros: jäseneltä    2,00 € 
   ulkopuoliselta               3,00 € 
 Hirviammuntasarja: jäseneltä     0,00 € 
   ulkopuoliselta               2,00€ 
 

Vastuukysymykset tulee aina selvittää ampumaradan vuokraajan- ja vuokranantajan osalta. 



  
19 § Käsiteltiin kutsussa mainittua sääntöjen uusimisasiaa. Sihteeri esitteli kokoukselle, että miten  
     johtokunnan esitys uusiksi säännöiksi poikkeaa metsästäjäliiton mallisäännöistä. Poikkeavia kohtia 
     ovat jäsenmuoto kilpaileva jäsen, hallituksen koko ja hallituksen jäsenten erovuoroisuus menettely. 
     Uudet säännöt on käytetty metsästäjäliitossa lausunnolla jonka perusteella e.m kohtia on korjattu. 
     Johtokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että koska sääntöuudistus käsiteltiin 
     jo toisessa yleisessä kokouksessa, niin ne voidaan virallisen rekisteröinnin jälkeen ottaa välittömästi 
     käyttöön johtokunnan toimesta. 

 
20 § Käsiteltiin muut asiat: 
 

Mikko Koskela esitti, että haulikkoradalle pitää suorittaa huoltotoimenpiteitä  
kiekonheittimelle ja muille rakennelmille sekä pystyttää masto varoituslipulle. 
Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että myös kivääriradalla on tarvetta huoltotöille. 
Ratojen vastuuhenkilöt koordinoivat töitä ja kokoavat tarvittavat henkilöt avukseen. 
  
Jari Niemi tiedotti seuraavia asioita: 
-metsästyksenvalvojakoulutus tulossa keväällä, johon toivotaan osallistujia 
-1 ilveslupa on edelleen käyttämättä ja jäseniä kehotetaan jälkihavaintojen tekoon 
-17.2. järjestetään yhteinen rusakkojahti, kokoonnutaan klo 8.00 Auramolla 
-8.6.2019 järjestetään seuran 60 .v  juhlat 
 
Heimo Kivioja muistutti tulevista kilpailuista 10.2 ja 11.2, joista käytiin avoin keskustelu 
ja sovittiin niihin liittyvistä tehtävistä. 

 
 

 
21 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05 
 
 
 
     Tapio Kiho       puheenjohtaja  Jouko Halmela sihteeri 

 
 
 

     Esa Tammilehto  pöytäkirjan tarkastaja Olli Niemenmaa pöytäkirjan tarkastaja 


