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MYLLYKYLÄN ERÄ RY PÖYTÄKIRJA  2/2014  
Rek. No. 78.416  Raimo Luukkainen/sihteeri 
Y-tunnus 1974571-5  21.2.2014 
 
 
VUOSIKOKOUS 
 
 
Aika 21.2.2014 klo 18:30 
Paikka Metsästysmaja 
Läsnä 20 jäsentä 
 
 
 

1 § Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi 
vuosikokoukseen seuran metsästysmajalla. Puheenjohtaja kertasi kuluneen vuoden 
tapahtumia. Hiljainen hetki pidettiin seurasta poistuneiden Kai Danielsbackan ja Kauko 
Saarisen muistoksi. Pienpetokilpailun voitti Tuomas Aaltonen, jolle annettiin palkinnoksi 
lahjakortti Erä-liikkeeseen.  

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

pöytäkirjantarkastajiksi Aki Mattila ja Mauri Mattila , 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 

219,15 euroa ylijäämää, ja luki toiminnantarkastajien kertomuksen. Päätettiin tilien 
hyväksymisestä ja vahvistettiin tilinpäätös 

 
6 § Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille toimikaudelta 2013 

 
7 § Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raimo Luukkainen 

 
8 § Johtokunnan erovuoroisina olivat Ari Luoma ja Jukka Hernejärvi. Jäseniksi valittiin, Ari 

Luoma ja Jukka Hernejärvi. Erovuoroiset olivat vapaaehtoisia jatkamaan johtokunnassa. 
Lisäksi Anders Aaltonen sekä Tuomas Laitinen jatkavat johtokunnassa 

 
9 § Toiminnantarkistajiksi vuodelle 2014 valittiin Vesa Pirinen, varalla Rune Drockila ja Pasi 

Pirinen, varalla Matti Westman 
 

10 § Vahvistettiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma 
 

11 § Jäsenmaksuksi päätettiin liittymismaksu 100 €, jäsenmaksu 25 €, kannattavien 
henkilöjäsenmaksuksi 50 €, kertakaikkinen henkilökannattajajäsenmaksu 500 €, kannattavan 
yhteisöjäsenmaksuksi 100 € ja kertakaikkinen yhteisöjäsenmaksuksi 1000 € 

 
12 § Esitettiin johtokunnan laatima budjetti vuodelle 2014. Budjetti hyväksyttiin, jonka  

loppusumma on menojen osalta 5 400 € ja tulojen osalta 5 4 000 € 
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13 § Seuran jäsenyyden anojia oli yhdeksän ja kolmen koejäsenyys päättyi 
a. Marko Korppaksen jäsenyys vahvistettiin 2 vuoden koeajan jälkeen  
b. Aki Mattilan jäsenyys vahvistettiin 2 vuoden koeajan jälkeen 
c. Mauri Salminen jäsenyys vahvistettiin 2 vuoden koeajan jälkeen 
d. Janne Horto, valittiin 2 vuoden koejäseneksi 
e. Jere Horto, valittiin 2 vuoden koejäseneksi  
f. Markku Koivulaa, ei valittu jäseneksi 
g. Juhani Westman, ei valittu jäseneksi 
h. Ville Westman, ei valittu jäseneksi 
i. Eero Westman, ei valittu jäseneksi 
j. Joonas Westman, ei valittu jäseneksi 
k. Matti Rupponen, ei valittu jäseneksi 
l. Kalle Falck, valittiin 2 vuoden koejäseneksi 

 
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, Mustansuon metsäautotie 

 
18 § Johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämiä tai kokouskutsussa 

mainittuja asioita ei ollut 
 

19 § Viranomaisille ja muille yhteistyötahoille tehtäviä esityksiä ei ollut 
 

20 § Muut asiat 
a. Hirvilaskenta, noudatetaan jäävän kannan periaatetta 
b. Pilkkikisoista ilmoitetaan heti kun tiedetään 
c. Villisijoista on paljon puhetta ja RHY:ssä Kiukas sanoi, että ylemmältä taholta on 

painostusta, että villisiat pitäisi tappaa kaikki ruton leviämisen rajoittamiseksi. 
d. Ruokailulukujärjestys on voimassa ja toimii hyvin.  
e. Kylmiön ja/tai varavoimakoneen katoksen rakentaminen, johtokunta kutsuu 

saunailtaan ideoimaan 
f. Laturetki ei mahdollisesti toteudu, Anders yrittää järjestää 

metsästyssuksiampumahiihtokilpailut, jos kelit sallivat. 
g. Kotisivut muuttuivat maksullisiksi 
h. Vieraslupakäytäntöön muutos 
i. Jäsenhakemuksen ja vaatimukset jäsenyyteen syytä uudistaa 
j. Riistakolmioita pitäisi saada lisää, Myllykylän Erä ry lähtee mukaan. Toteutus on 

Heinäkuussa ja Helmikuussa. 
k. Ilmakiväärirata haetaan Maxilta ampumaradalle 
l. Villisikajahti järjestetään 23.2.2014 klo 7.00 
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21 § Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:02 

 
 Kokouksen puheenjohtaja 
 
 
 ______________________________ 
 Matti Westman 
 
 Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 ______________________________ __________________________ 
 Mauri Mattila  Aki Mattila 


