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MYLLYKYLÄN ERÄ RY PÖYTÄKIRJA  2/2012  
Rek. No. 78.416  Raimo Luukkainen/sihteeri 
Y-tunnus 1974571-5  10.2.2012 
 
 
VUOSIKOKOUS 
 
 
Aika 10.2.2012 klo 18:30 
Paikka Metsästysmaja 
Läsnä  18 jäsentä 
 
 
 

1 § Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi 
vuosikokoukseen seuran metsästysmajalla. Puheenjohtaja kertasi kuluneen vuoden 
tapahtumia. Pienpetokilpailun voitti Tuomas Aaltonen, jolle annettiin palkinnoksi 
lahjakortti. Avauksessa muistettiin hiljaisella hetkellä seuran edesmenneitä jäseniä Martti 
Nyypyy, Seppo Westman ja Martti Aaltoa.  

 
2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Westman ja sihteeriksi Raimo Luukkainen, 

pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Pirinen ja Raimo Kaukoranta, jotka toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina. 

 
3 § Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 
5 § Sihteeri luki toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta, esitteli tilinpäätöksen, joka osoitti 

394,33 euroa ylijäämää, ja luki toiminnantarkastajien kertomuksen. Päätettiin tilien 
hyväksymisestä ja vahvistettiin tilinpäätös 

 
6 § Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja tilinpitäjälle toimikaudelta 2011. 

 
7 § Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raimo Luukkainen. 

 
8 § Johtokunnan erovuoroisiksi johtokunta oli kokouksessaan arponut Rune Drockilan ja Ari 

Luoman. Jäseniksi valittiin, Jukka Hernejärvi, Anders Aaltonen, Tuomas Laitinen sekä Ari 
Luoma, joka erovuoroisena oli vapaaehtoinen jatkamaan johtokunnassa. 

 
9 § Toiminnantarkistajiksi vuodelle 2012 valittiin Vesa Pirinen ja varalle Rune Drockila ja Pasi 

Pirinen ja varalle Matti Westman 
 

10 § Vahvistettiin johtokunnan laatiman toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman  
 

11 § Jäsenmaksuksi päätettiin liittymismaksu 100 €, jäsenmaksu 20 €, kannattavien 
henkilöjäsenmaksuksi 50 €, kertakaikkinen henkilökannattajajäsenmaksu 500 €, kannattavan 
yhteisöjäsenmaksuksi 100 € ja kertakaikkinen yhteisöjäsenmaksuksi 1000 € 

 
12 § Esitettiin johtokunnan laatima budjetti vuodelle 2012. Budjetti hyväksyttiin, jonka  

loppusumma on menojen osalta 4 000 € ja tulojen osalta 4 000 €.  
 



2 
 

13 § Seuran jäsenyyden anojia oli kolme ja yhden koejäsenyys päättyi. 
a. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttiin Raimo Kaukoranta kahden vuoden 

koejäsenyyden jälkeen. 
b. Markku Koivulaa ei valittu jäseneksi. 
c. Marko Korppas valittiin kahden vuoden koejäsenyydellä 
d. Aki Mattila valittiin kahden vuoden koejäsenyydellä 
e. Mauri Salminen valittiin kahden vuoden koejäsenyydellä 

 
14 § Jäsenten erottamistapauksia ei ollut 

 
15 § Tänä vuonna ei ollut tarvetta valita edustajia piirikokouksiin 

 
16 § Valittiin jaostojen vetäjät ja jäsenet: 

a. Kilpailujaosto: Erkki Luoma (vetäjä), Tuomas Aaltonen, Vesa Pirinen, Matti 
Westman, Anders Aaltonen ja Ari Luoma. 
 

17 § Päätettiin, että seuralla ei ole virallista ilmoituslehteä. Ilmoituksen julkaistaan seuran 
kotisivuilla http://mye.fi Ilmoitustauluja on 3 ja niiden sijainnit ovat 

a. Maitolaituri, Metsäkyläntie 1 
b. Alakylä, Vastilantie 157 pysäkki 
c. Ampumarata, Mustankorventie 

 
18 § Johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämiä tai kokouskutsussa 

mainituista asioista käsiteltiin 
 

a. Jukka Hernejärven ehdotus SRVA (Suur-riista-virka-apu) rinki hyväksytään 
 

SRVA Myllykylän Erä ry vastuuhenkilöksi nimettiin Ari Luoma. Ilmoitus SRVA 
ringistä laitetaan seuran kotisivuille. Ari alkaa kerätä nimiä listaan, joka julkaistaan 
seuran sivuilla. Listassa olleille tullaan ilmoittamaan tapaturmasta. Tapaturman 
sattuessa ne, jotka ovat osallistuneet sinä päivänä toimintaan saavat jakaa 
mahdollisen lihasaaliin keskenään ja vastaavat mahdollisista kuluista. 

b. Matti Westmanin ehdotus riistakatos ja kyttäystorni rakentamisesta hyväksytään 

Riistakatos ja kyttäystorni pyritään rakentamaan molemmin puolille seuran 
metsästysmaita. Rakennetaan ensin tänä vuonna ainakin yksi riistakatos ja 
kyttäystorni. Rakentamista varten johtokunta järjestää talkoopäivän keväälle.  

19 § Päätettiin, että Pyhtään RHY:n hallitukseen esitettäisiin RHY kokouksessa Anders Aaltosta 
ja varalle Raimo Luukkainen 

 
20 § Muut asiat 

 
a. RHY vuosikokous pidetään 21.2.2012 klo 18:00 

 
b. Hirvilaskenta mahdollisesti 26.2.2012, johtokunta käsittelee asiaa 

järjestäytymiskokouksessaan. 
 

c. Hirvikoski ehdotti, että hirvimetsästyksessä lisättäisiin yhteistyötä metsästysalueiden 
rajalla. Asiaa kannatettiin ja sovittiin, että asia otetaan käsittelyyn kesäkokouksessa. 

 
d. Lihajaosta käytiin kiivasta keskustelua ja sovittiin, että asiaan palataan 

kesäkokouksessa. Lihanjakoon toivotaan lisää uutta talkooporukkaa. 
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21 § Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:18 
 
 
 
 Kokouksen puheenjohtaja 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 Matti Westman 
 
 
 
 
 Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 
 ______________________________ __________________________ 
 Raimo Kaukoranta  Vesa Pirinen 


