
MULON RIISTAMIEHET RY 

TALVIKOKOUS 

 
AIKA:  Torstai 13.2.2020 klo 19.00 

PAIKKA: ST1, Reijola 

 
ESITYSLISTA 

 

 

1) Kokouksen avaus 

 

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:02. 

 

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Santtu Väkeväinen, sihteeriksi Ossi Laakkonen, 

ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Turunen ja Jonne Turunen. 

  

3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4) Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

5) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä 

vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 

 

Sihteeri esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan 

lausunnon. 

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös. 

 



6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 

 

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

 

7) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali 

 

Puheenjohtajana jatkaa Santtu Väkeväinen. 

 

8) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

 

Entinen johtokunta jatkaa. Juha Kervinen, Marko Nevalainen, Tarmo Tanskanen, Jouni 

Turunen, Esko Kauhanen, Petri Väänänen, Santtu Väkeväinen (ja Ossi Laakkonen sihteeri). 

 

9) Toimitetaan toiminnantarkastajan ja varamiehen vaali alkaneelle toimintavuodelle 

 

Valittiin toiminnantarkastajaksi Jorma Kervinen ja varalle Ilkka Sormunen. 

 

10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään 

jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun 

määräämisestä ja suuruudesta 

 

Piikkilangan poistotalkoot 9.5.2020 klo 9:00 Luppotuvalla. 

 

11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta 

 

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 35€. 

Liittymismaksu 600€, seuran perheenjäsenen 300€, yli 18v., 150€ alle 18v. Maanomistajan 

perheenjäseneltä 50€.   

Maksuja maksettaessa luvan/maksun käyttäjän nimi selvästi viestikenttään. Jäsenmaksut 

maksettava viitteen kanssa. 

 

12) Puheenjohtajalle, hirvijohtajalle ja sihteerille maksettavat korvaukset 

 

 



Puheenjohtajalle toteutuneen mukaan kuitteja/matkalaskua vastaan. Hirvijohtajalle 200€/vuosi 

ja sihteerille 250€/vuosi. 

  

13) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 

 

 

Sihteeri esitteli tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin. 

 

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin. Riistanhoito- ja Kennel-piiri. 

  

RH-piiri Matti Kervinen ja varalle Santtu Väkeväinen. 

Kennel-piiri Marko Nevalainen ja varalle Santtu Väkeväinen. 

Hirvikoe mahdollisesti syksyllä yhdessä Iiksenvaaran ja Särkivaaran seurojen kanssa, reppukoe.  

 

15) Muut asiat 

 

RHY ei jaa enää nuolukivia, siemeniä tai apulantaa. 

Pyhäselän metsästysseura pyytänyt maita käyttöön ketunajokokeeseen. 

Pyhäselän metsästysseura vei hirvimaita väärin perustein. 

RHY kokous 25.2., kaikki mukaan. 

Omariista ammunnanvastaanottajan kokeet Teams-koulutuksena. Kaikki mukaan. 

SRVA-koulutus keväällä. 

Hirvijohtajan koulutus keväällä. 

Uusia ammunnanvalvojia tarvitaan seuraan. 

Sääntömuutospyyntö kesäkokoukseen, uutta jäsentä ei oteta seuraan, jos hänellä on 

mahdollisuus päästä toiseen seuraan tai hän on jo toisessa seurassa. Tästä äänestetään 

kesäkokouksessa. 

 

16) Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00 

 

 

 



 

 

 

 

 

Santtu Väkeväinen    Ossi Laakkonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

 

Jouni Turunen    Jonne Turunen 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


