
Yli-Olhavan metsästysyhdistys ry:n talvikokous 6.2.2021 Klo 12 (Teams- kokouksena) 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja  

2. Valitaan kokouksen sihteeri 

3. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus 

Ilmoitettu sääntöjen mukaisesti Rantapohjassa ja seuran nettisivuilla vähintään viikkoa ennen kokousta. 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin 

6. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja 

päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Johtokunta esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.  

Vastuuvapaus hyväksyttiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kaudelle 2021 

Pekka Ylitalo jatkaa puheenjohtajana 

9. Valitaan johtokunnan jäsenet kaudelle 2021 erovuoroisten tilalle.  

Erovuorossa: Jorma Tuomela, Tenho Tuomela, Heino Tuomela 

Erovuoroiset jatkavat johtokunnan jäseninä 

10. Valitaan tilin/toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. 

Jarmo Ruuska ja Raimo Suomela toimineen edellisinä vuosina. 

Taina Sallinen ja Eila Tuomela ovat olleet varajäseninä aikaisemmin. 

Edellä mainitut jatkavat tehtävissään. 

11. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.  

Johtokunta esitteli toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman. 

Päätettiin että yleinen kokous siirtää tapahtumien päivämäärien tarkistamisen johtokunnan päätettäväksi 

koronatilanteesta johtuen.  

12. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta. 

Johtokunta esitti että liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan. 

Maata vuokralla alle 15ha jäsenmaksu on 30 euroa 

Maata vuokralla yli 15ha jäsenmaksu on 10 euroa 

Kirjaamismaksu 25 euroa 



13. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.  

Johtokunta esitteli tulo- ja menoarvion. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. 

14. Hyväksytään seuran uudet koejäsenet ja varsinaiset jäsenet, jolloin vähintään ¾ läsnä olevista 

jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.  

Johtokunta esitteli uudet jäsenhakemukset ja yleinen kokous päätti hyväksyä jäsenet ja koejäsenet 

johtokunnan esityksen mukaisesti.  

Uusille jäsenille ja koejäsenille ilmoitetaan henkilökohtaisesti hyväksymisestä. 

15. Valitaan toiminnan vetäjät  

Yläperä järjestelyvuorossa. Jouni Rauma ja Ilpo Orre valittiin toiminnan vetäjiksi. 

16. Riistanhoitoyhdistykselle mahdollisesti tehtävät esitykset.  

17. Muut asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.  

-Metsästäjien kulkeminen moottoriajoneuvoilla yksityisteillä 

-Maanvuokrasopimusten ehtojen kunnioittaminen 

-Pelisäännöt pienpetopyyntiin 

Muistutettiin jäseniä em. asioista. Johtokunta harkitsee pelisääntöjä pienpetopyyntiin tulevaan 

kesäkokoukseen josta metsästyssäännöistä päätetään 

18. Kokouksen päättäminen.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen 

 

 


