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Läsnä: liite 1 

 

1§ Kokouksen avaus 

           Kokous avattiin 18.07. 

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

            Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Rinta-Valkama ja sihteeriksi Eero Hautala. 

3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa. 

            Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka ja Seppo. 

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

5§ Esitetään toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta 

            Toimintakertomus luettiin, ei lisättävää, ei vähennettävää. 

6§ Esitetään tilit ja tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta 

tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 

vahvistamisesta. 

            Tilit eri liitteessä. 

7§ Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja varainhoitajalle. 

           Tili- ja vastuuvapaus on myönnetty johtokunnalle ja varainhoitajalle. 

8§ Kyläosaston puheenjohtajan vaali. 

            Jarmo Itäluoma jatkaa puheenjohtajana. 

9§ Johtokunnan jäsenten vaali 

 Erovuorossa: Reijo kuusela, Ville Pääkkönen ja Jari Malkamäki ( Arvonta erovuorosta 

vuonna -17) 

              

-17 valittu johtokuntaan: Janne Ala-Ikkelä,Jari Malkamäki Kimmo Keto-Aro, Joonas Tamsi. 

( E.Hautala ja M.Itäluoma ei kuulu johtokuntaan) 

 Johtokuntaan ehdotettu Eero Hautalaa jäseneksi, lisäksi Malkamäkeä ja Kuuselaa ehdotetaan  

jatkamaan johtokunnassa. Mauno Itäluomaa ja Ville Pääkköstä äänettömälle puolelle johtokuntaan. 

Kokous on hyväksynyt ehdotukset. 

10§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varattoiminnantarkastajaa 

Toiminnantarkastajiksi 

            Saarenpään Pekka ja Heikki Rinta-Valkama jatkaa toiminnantarkastajina. Varalla pysyy 

Antti Laakso ja Jukka Jokipii. 

11§ Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten. 

             Jarmo Itäluoma luki toiminta- ja riistasuunnitelman. Kokous hyväksyi suunnitelman. 

12§ Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio. 

            Jarmo Itäluoma kertoi tulo- ja menoarvion. Uutta grillikotaa ehdotettu pystytettäväksi (1500 

euron budjetti), lisäksi silta projektia ehdotettu viemään loppuun. Silta tehdään ensimmäisenä ja 

kota sen jälkeen., näin kokous päätti. 

13§ Todetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. 

 Liittymismaksu 50€ 

 Maanomistajan jäsenmaksu 20€ 

 Jäsenmaksu 40€ 

          Todetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sopivaksi. 

14§ Uudet jäsenet. 

 Antila Tomi   (M) 

 Kangasniemi Sami 

 Risku Juho 

 Palmroth Jussi 



 Ojala Markus   (M) 

 Valtonen Eetu 

  

          Antila Tomi hyväksytään jäseneksi (maanomistaja), Kangasniemi Sami hyväksytään 

jäseneksi, käsitelty myös johtokunnassa. Juho Risku hyväksytään jäseneksi, Riistanhoito yhdistys 

maksaa liittymismaksun nuorille. Jussi Palmroth hyväksytään jäseneksi, johtokunta on puoltanut. 

Markus Ojala maanomistaja hyväksytään jäseneksi ja samalla maanvuokraus sopimus hyväksytään. 

Valtonen Eetu hyväksytään jäseneksi, johtokunta on myös puoltanut ja riistanhoito yhdistys maksaa 

liittymismaksun.   

 Eronneet/erotettavat jäsenet 
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15§ SML:n kokousedustajan valinta 

           Puheenjohtaja Jarmo Itäluoma ja kaksi muuta jäsentä voi osallistua kokoukseen. 

16§ Kaurispukkijahti 

            Kolme pukkia kiintiönä ja yksi per metsästäjä. Ilmoitus metsälle menosta whatsapp ryhmään 

tai Ville Pääkköselle. 

17§ Muut asiat: 

 Pienpetokisa 

Kansalaisaloite 

SRVA. 

Pienpetokisassa rahat jaetaan saalis määrien mukaan, noin 20 euroa on maksimi per peto. 

Kansalaisaloite koskee susipolitiikkaa eli kansalaisaloitteen mentyä läpi asiaa käsiteltäisiin uudesta 

näkökulmasta. SRVA:seen tulisi muutos siten että tehtäisiin kyläosastoittain ryhmiä joka 

kyläosastolle. Ruhojen suhteen kauris ja peuran saa pitää se ryhmä joka hoitaa tehtävän, hirvien 

suhteen ruhot myytäisiin. Vastuuta siis kantaisi se ryhmä jonka alueella kolari sattuisi, ryhmille 

päätettäisiin omat vetäjät. SRVA:n toimintatapa tulee siis muuttumaan. Kyläosaston SRVA porukka 

valitsee ryhmää johtavan henkilön. 

18§ Kokouksen päättäminen 

 

 Kokous päätettiin 19.31. 

 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Heikki Rinta-Valkama                                                           Eero Hautala 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

 


