
Jyringin metsästysseuran vuosikokous 2020

-Hirvelä 30.1.2020 klo 19:00 
-paikalla 17 jäsentä

- Seuran puheenjohtaja Vesa Parkkinen avasi kokuksen.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
- Tuomas Koskela valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Juha Koskela sihteeriksi

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.
-  Petri Hautakoski ja Jose Pajukoski  valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten 
laskijoiksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2019.
- Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2019.

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2019.
- Esitettiin vuoden 2019 tilinpäätös.

7. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
- Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto ja päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus 
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8. Valitaan metsästysseuran puheenjohtaja vuodelle 2020.
- Vesa Parkkinen valittiin seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2020.

9. Valitaan johtokuntaan kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle
-Juha PJ Koskela ja Ari Sikkilä valittiin johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt 
- Toiminnantarkastajiksi valittiin Tuomas Ahokangas ja Kari Kauppila ja heidän 
varalleen Juho Hiltula ja Tuomas Koskela.



11. Esitetään ja vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020.
- Esitettiin ja vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020

12. Päätetään seuran puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot.
- Seuran puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 250€ ja sihteerin palkkioksi 500€ 
vuodelta.

13. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen, kausilupien ja vuokrien 
suuruudesta.
- Seuran liittymis- ja jäsenmaksut, kausilupien ja vuokrien hinnat päätettiin pitää 
ennallaan.

14. Valitaan tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät 
suorittamaan niille määrättyjä vastuullisia tehtäviä.
- Valittiin entiset jaostot ja niiden vanhat jäsenet.

15. Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukselle ja metsästäjäliiton piirille 
tehtävävät esitykset.
-Riistanhoitoyhdistyksen pronssista merkkiä esitetään Ari Haapaniemelle ja Vesa 
Kukkoselle.

16. Muut asiat.
- Seuran karhunpyynnin ja muiden suurpetojen pyynnin johtajaksi johtokunta on 
valinnut Teemu Seppälän ja varalle Toni Uutelan.

- Uudet jäsenet: Autio Joona, Autio Eevert, Peltokorpi Eetu, Peltokorpi Eikka ja 
Peltokorpi Jaako.
- Uudet kausilupalaiset: Koskela Jaakko, Koskela Julius, Koivuoja Ari, Niemi Ville, 
Nivala Erkki

-Pienpedonpyynti kilpailu: 
1 Alpo Saksa, 2 Petri Hautakoski ja 3 Asko Verronen

Louetin mökkivuorokauden saalisilmoituksen palauttaneiden kesken suoritetussa 
arvonnassa voitti Elina Kankkonen.

17. Kokouksen päättäminen.
-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55

Tuomas Koskela Juha Koskela Petri Hautakoski Jose Pajukoski
Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat




