
Yli-Olhavan metsästysyhdistys ry:n talvikokous 

1.2.2020 Klo 12 Yli-Olhavan mms. 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 

-Tenho Tuomela 

2. Valitaan kokouksen sihteeri     

-Kari Tuomela 

3. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa     

-Kirsi-Maria Pakonen, Hanna Myllykoski 

4. Todetaan kokouksen laillisuus     

-Ilmoitettu Rantapohjassa  todettu lailliseksi 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys      

-Hyväksytty kokouksen työjärjestys listan mukaisesti 

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

tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.  

-Kokous päätti hyväksyä tilit ja vahvistaa tilin päätöksen. 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

-Kokous päätti myöntää vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kaudelle 2020. 

-Pekka Ylitalo 

9. Valitaan johtokunnan jäsenet kaudelle 2020 erovuoroisten tilalle.  

-Teppo Ylitalo, Heino Tuomela, Markku Vitikka            

-Valitaan uudelleen   

10. Valitaan tilin/toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. 

-Tilin tark -Raimo Suomela, Jarmo Ruuska           

-varalla  -Taina Sallinen ja Eila Tuomela 

11. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten. 

-Vahvistetaan toiminta ja riistan hoitosuunnitelma vuodelle 2020 

-Keskusteltiin riistakolmiolaskennan järjestämisestä 

-mikä siirrettiin johtokunnan päätettäväksi. 

-Keskusteltiin hirvikoirakoetoimikunnan perustamisesta    johon kuuluu: 

Hanna Myllykoski, Ilkka Pakonen,Kirsi-Maria Pakonen ja Jarno Tolonen 

12. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.       

-Pidetään entisellään. 

13. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.     

-Kokouksessa esitetty tulo ja meno arvio 

-ja kokous hyväksyi sen. 

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

oltava hyväksymisen kannalla. 

-Kokous kävi läpi hakemukset ja teki päätökset. 

15. Valitaan toiminnan vetäjät 

-Markus Tuomela, Tenho Tuomela, Markku Vitikka. 

16. Riistanhoitoyhdistykselle mahdollisesti tehtävät esitykset.  

-Kehoitettiin jäseniä tulemaan riistan hoito yhdistyksen kokoukseen, jossa pyritään esittämään hirvijahdin 

aikaistamista. 

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

-Tolonen valisti metsäteiden oikean käytön tärkeydestä 



18. Kokouksen päättäminen. 

-Puheenjohtaja  päätti kokouksen.    14.05 

 

 

JÄSENMAKSULOMAKE                                                                                                                          

Saaja: Yli-Olhavan metsästysyhdistys ry. 

Tilinumero: FI97 5350 0250 0267 67 

Viesti: Jäsenen nimi, metsästyskortin numero, vuosiluku 

Eräpäivä: 31.7.2020 

Maksun määrä: 10 euroa (jos seuralle vuokrattua maata yli 15ha/jäsen) tai 30 euroa (jos maata alle 15ha/jäsen). 

Uusien jäsenten kirjaamismaksu 25 euroa 

Tarkemmat ohjeet jäsenmaksuista seuran nettisivuilla. 


