
Talvikokouksen pöytäkirja  

Aika: 26.5.2021 klo 18:00 – 18:24 
Paikka:   Huttukylän ns pihalla 

Läsnä      
Läsnä:  
 
             
1§   Kokouksen toimihenkilöiden valinta           
  - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Siekkinen 
  - Kokouksen sihteeriksi valittiin Janne Siekkinen 
  - Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Hytinkoski ja Jouni Siekkinen 
 
2§        Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
  - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 3§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyntä 
  - Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys kokoukselle. 

 
 4§   Edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon 

hyväksyminen 
 - Haho esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen ja Takkinen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien 

lausunnon.  
- Tilikauden voitto 627 €  ja tilivuoden jälkeen seuralla on tilillä 10149 € rahaa 

  - Toiminnantarkastajat esittävät tili- ja vastuuvapauden hyväksymistä johtokunnalle. 
  - Hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös 

 
 5§     Tili- ja vastuuvapaus 

  - Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille. 
 

 6§     Johtokunnan puheenjohtajan valinta kaudelle 2020 - 2021 
 - Janne Siekkinen valittu 2020  

 
 7§      Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

 - Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan jäsenen toimikausi on 4 
vuotta 

-   Valittiin  Veikko Kääriä, Teemu Niemi, Jukka Takkinen 
 
 - Erovuorossa ovat:  
   Vuonna 2023  Ilmari Haho, Jouni Siekkinen, Esko Runtti 
   Vuonna 2025 Veikko Kääriä, Teemu Niemi, Jukka Takkinen 

 
 8§  Toiminnantarkastajien valinta 

 - Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Runtti ja Jorma Runtti, varalle Reino Huttula ja Alpo 
Haipus. 

 
 9§       Seuraavan vuoden toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman hyväksyminen 

 - Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin.  
 

 10§      Seuran liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen  
 - Hyväksyttiin Johtokunnan esityksen mukaan 
 - Jäsenmaksu 10 € 
    - Liittymismaksu 150 € hirvijahtiin uusille 
 - Metsästysluvan hinta kyläläiselle 40 €, maksu elokuun loppuun mennessä 

 
 11§    Seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion hyväksyminen 

 - Janne Siekkinen esitteli tulo- ja menoarvion.  
 - tulot 3750 € ja menot 4200 € 
 - Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa. 

 

http://huttukylanera.blogspot.fi/2014/02/vuosikokouksen-poytakirja.html


 12 § Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n 
mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi; 

- ei käsiteltävää 
 

 13§ Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin; 

- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustaa 
  

 14§     Henkilöiden valinta jaostoihin, toimikuntiin ja työryhmiin 
 

 - Hirvijaostoon valittiin: 
 - Veikko Kääriä, Esko Runtti, Ilmari Haho, Esko Takkinen, Jouni Siekkinen, Jukka Takkinen, Janne 

Siekkinen (pj) 
 
 Kilpailu- ja ampumajaostoon valittiin: 
 - Marko Pasanen (pj), Veikko Kääriä, Jouni Siekkinen, Matti Kääriä, Esko Takkinen, Esa Arfman       
 
 Kenneljaostoon valittiin 
 - Jouni Siekkinen, Esko Takkinen, Ilmari Haho, Marko Pasanen, Janne Siekkinen (pj), Teemu Niemi 
 
 Kiinteistöhuoltojaostoon valittiin 
 - Jouni Siekkinen (pj), Jorma Runtti, Eero Kynsilehto, Marko Pasanen, Hytinkoski Timo, Hytinkoski 

Ari, Piri Matti 
  

15 § Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvi-
kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat; 

- ei esityksiä 
 
16 § Päätetään riistanhoitoyhdistykseen sekä piiriin tehtävistä esityksistä; 

- ei esityksiä 
 
17 § Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida  
tehdä päätöstä. 

- Ilvesluvat anotaan kuntakohtaisina 
- Johtokunta esittää, että hirviluvat anotaan yhteisanomuksena samalla tavoin kuin vuonna 2019. 

Hirvijaosto valtuutetaan hoitamaan hirvenmetsästykseen liittyvät asiat muiden seurojen kanssa 
- Kilpailut: Hirvenhiihdot/juoksut – kilpailujaosto järjestää – mukaan ylikylän porukka 
- Kolmiolaskenta, Janne S sopii Ylikylän kanssa ajankohdan, maaliskuun aikana 
- Riistapellot 

 
 18 §   Kokouksen päättäminen          

 - Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 

            _________                      ______________  
Janne Siekkinen              Janne Siekkinen 
puheenjohtaja                  sihteeri 
 
           _________                         ________             
Timo Hytinkoski  Jouni Siekkinen 
pöytäkirjan tarkastaja       pöytäkirjan tarkastaja 


