
 

 

Isonkyrön Metsästäjät ry 
Talvikokous   30.3.2022 klo 18:00 
Paikka   Op:n kerhohuone, Isokyrö 
 
PÖYTÄKIRJA 

 
1§ Seuran puheenjohtaja Janne Vesavuori avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.  
 Pidimme hiljaisen hetken seuramme aktiivisen jäsenen ja johtokunnan jäsenen Heikki 

Korajoen muistoksi. 
 
2§ Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Ilmoitus oli Pohjankyrö-lehdessä 14.3.2022 sekä muistutus saman lehden seuratoimintaa-                  
palstalla 28.3.2022. Lisäksi kokouskutsu oli myös whats´ app-viestiryhmässämme. 
 

3§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Martti Kamila. Hän kiitti luottamuksesta 
ja siirtyi puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Kirsi Hattunen. Ääntenlaskijoiksi sekä 
pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Kettula ja Eemeli Taipalus. 

  
4§ Esityslista hyväksyttiin.  
 

     5§ Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 
 Toiminnantarkastaja Antti Valli kertoi, että vaje EUR 2712,71 johtui tienhoitokustannuksista, 

jotka menivät yli budjetoidun. Janne Vesavuori kertoi, että  vuonna 2021 oli hoidettu 
poikkeuksellisen paljon teitä. Olemme saaneet maanomistajilta paljon kiitosta tästä 
tekemästämme teidenhoidosta, se on ollut erinomaista PR-työtä. Teitä on hoidettu molemmin 
puolin jokea käyttämillämme teillä. Tulevana kautena 2022 on tienhoitoon budjetoitu EUR 
1000,00 ja pyrimme pysymään tiukasti sen raameissa. Tässä yhteydessä Pauli Suorauha 
kertoi, että on tullut kyselyjä mihin seura on toimittanut soraa ja mitä teitä sopii käyttää. 
Johtokunta pohtii miten tästä ilmoitetaan. Lisäksi on selvää, että pihan läpiajoon pitää aina 
kysyä maanomistajan lupa. Samoin peltoliittymiä ei saa turhaan tukkia parkkeeraamalla 
autoja.  

 
 Sihteeri Kirsi Hattunen luki toiminnantarkastajien Antti Vallin ja Pauli Suorauhan lausunnon, 

joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 
 

6§ Kokous hyväksyi tilit vuodelta 2021 ja vahvisti tilinpäätöksen.  
 
7§ Kokous myönsi vastuuvapauden sekä johtokunnalle että muille tilivelvollisille. 
 
8§ Talousarvio vuodelle  2022 
 Puheenjohtaja Martti Kamila totesi alijäämän EUR 630,00 olevan hyväksyttävissä. 
 Kokous hyväksyi talousarvion vuodelle  2022. 
 
9§ Vuoden 2021 toimintakertomus 
 Sihteeri Kirsi Hattunen luki toimintakertomuksen ja siihen lisättiin viime kauden  
 kaurisjahdin tulos: 2021-2022 kaudella kaadettiin 35 kaurista ja kevätjahdissa metsästettiin 

kolme (3) kaurispukkia sekä seuran jäsenten Martti Kamilan ja Timo Soinin osallistuminen  
susilaskentaan ajamalla noin 70 km seuramme alueella, jälkiä ei löytynyt. 

 
      10§ Toimintasuunnitelma 2022 

Sihteeri Kirsi H. kävi läpi toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Tässä yhteydessä Ari 
Rintaluhta ehdotti majan maalausta. Tämän työn edelleenvienti jää johtokunnan tehtäväksi. 
Maalaus olisi tehtävä mielellään ennen hirvipäivällisiä. 
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman. 

 



 

 

11§ Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Janne Vesavuori. 
 
12§ Johtokunnan kokoonpano 2022 
 Erovuoroiset ovat Jukka Komsi, Kirsi Hattunen, Antti Hyppönen, Juhani Luoma ja Riitta 

Vaismaa. Jukka Komsi oli ilmoittanut jo etukäteen ettei ole enää käytettävissä. Hänen tilalleen 
valittiin Juha Kinnunen, muut erovuoroiset valittiin yksimielisesti jatkamaan tulevan 
kaksivuotiskauden. 

 
13§ Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Antti Valli ja Pauli Suorauha. 
 
14§ Jäsen- ja muut maksut vuodelle 2022 
 Puheenjohtaja Martti Kamila tarkisti vuosikortin rajoitukset. Janne Vesavuori  kertoi, että 

kortteja ei ole pakko myydä.  Tähänastiset kortin ostaneet metsästäjät ovat tulleet omien 
jäsenten kautta, mutta seuran jäsenen ei tarvitse olla vuosikorttilaisen mukana 
metsästämässä. Vuosikortin ostaneet ovat olleet pienpetojahdissa (mm. kettujahdissa). 

 
 Nämä allaolevat maksut kokous vahvisti vuodelle  2022: 

-jäsenmaksu EUR 60,00. Tätä vähentää max. kaksi (2) suorituspistettä. Suorituspisteitä saa 
ruokintapaikan pidosta ( kaksi pistettä), riistakolmiolaskentaan osallistuminen (kaksi 
pistettä), osallistumisesta kökkään ( yksi piste). Lisätään talvi- ja kesäkokous 
suorituspistelistalle( yksi piste kummastakin). 
-maanvuokraajien jäsenmaksu EUR 30,00 (osallistumispisteet eivät vaikuta tähän)  
-vuosikortti EUR 120,00, myydään vapaasti kysynnän mukaan. Kopio maksusta 
puheenjohtajalle – sitten vuosikortti on voimassa. 
-päiväkortti EUR 10,00,  seuran jäsenen on oltava mukana jahdissa. Kopio maksusta 
puheenjohtajalle - sitten kortti voimassa. 
-liittymismaksu EUR 120,00.  Ei koske vähintään 5 ha:n uuden vuokrasopimuksen mukanaan 
tuovaa. Samassa ruokakunnassa asuvilta peritään vain yksi maksu. 

 -nuorten alle  18-vuotiaiden liittymismaksu on EUR 20,00 
 
15§ Seuran jäsenyydet eri yhdistyksissä 
 Kokous päätti, että jatkamme jäseninä seuraavissa yhdistyksissä: SML:n Pohjanmaan piirissä, 

Ajokoirajärjestössä, E-P:n Kennelpiirissä ja Pystykorvajärjestössä. 
  

16§ Seuran edustajiksi vuoden 2023 yhdistysten vuosikokouksiin valittiin: 
 Janne Vesavuori     SML:n Pohjanmaan piiri 
 Tarmo Niemistö     Ajokoirajärjestö 
 Martti  Kamila        E-P:n Kennelpiiri ja Pystykorvajärjestö 
 
17§ SRVA-yhteyshenkilöiksi valittiin: 

Martti Kamila (p 0400 267322), Kari Seppälä (p 0405351971), Joni Mäki (p 0407172286),  
Juhani Ropponen (p. 0400550577) , Juhani Luoma (p 0400 269027)  ja Martti Ventä (p 
0400823960) ja Timo Soini (p. 0400 428246) 
 
Suurpetoyhdysmiehet ovat Matti Niemi  (p. 0407606006) ja Timo Soini (p. 0400428246)  

 
      18§ Riistanhoitotoimikunta 2022 

Koollekutsujaksi valittiin Antti Hyppönen (p 0405693499) ja jäseniksi Matti Mäki, Martti 
Ventä, Juhani Luoma ja Tapani Ventä 

 
      19§ Hirvieläinten pyyntilupien hakijaksi valittiin johtokunnan puheenjohtaja Janne Vesavuori. 

 
       



 

 

      20§ Hirvipäivälliset tällä kaudella  2022 
Järjestämme kesäkuulla hirvipäivälliset, suunniteltu aika on 18.6. Paikkana Tuomaanmäen 
metsäkämppä ja lahtisola.  
 

21§ Kaurispukin kevätjahti ajalla 16.5.2022  -  15.6.2022 
 Johtokunta ehdottaa kiintiöksi viisi (5) kaurispukkia.  
 Ari Rintaluhta ehdotti kiintiöksi 10 pukkia.  Äänestyksen jälkeen johtokunnan ehdotus voitti 

(johtokunta 10 ääntä – vastaehdotus 8 ääntä) ja se hyväkyttiin. 
  
22§ Muut asiat 
 Johtokunnan puheenjohtaja Janne Vesavuori ojensi komean ruusukimpun sihteeri Kirsi 

Hattunselle kiitoksena seuran eteen tehdystä työstä. Sihteeri on harvoin todella sanaton ja 
onneksi sai sentään kiitettyä paikallaolijoita muistamisesta. 

 
 Pentti Hänninen otti esille pienpetopyynnin aktivoimisen esimerkiksi siten. että seura hankkisi 

tarvikkeet ja talkootyönä tehtäisiin loukkuja. Johtokunta sai kokoukselta ohjeen pohtia tätä 
esitystä. 

 
 Timo Soini kysyi, että toimittaako riistanhoitoyhdistys  seuroille hirvien nuolukiviä kuten 

aikaisemminkin.  Kukaan ei ole saanut tarkkaa tietoa rhy:n taholta eli tilanne on epäselvä. 
 
 Ari Rintaluhta toivoi tilastoa seuran alueella metsästetyistä pienpedoista. Janne Vesavuori 

kannusti ilmoittamaan oma riista -sivustolla pienpetosaaliit, sitä kautta saa sitten tietoa. 
 
23§ Puheenjohtaja Martti Kamila päätti kokouksen klo 18:55 ja kiitti läsnäolijoita osallistumisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                              ________________________________ 
puheenjohtaja  Matti Kamila          sihteeri  Kirsi Hattunen 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 
 
 
__________________________________               ______________________________ 
Jussi Kettula   Eemeli Taipalus 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
  


