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MYLLYKYLÄN ERÄ RY PÖYTÄKIRJA  2/2016  

Rek. No. 78.416  Raimo Luukkainen/sihteeri 

Y-tunnus 1974571-5  26.2.2016 

 

 

VUOSIKOKOUS 

 

 

Aika 26.2.2016 klo 18:30 

Paikka Metsäkyläntie 96, Westman 

Läsnä 19 jäsentä 

 

 

 

1 § Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi 

vuosikokoukseen poikkeuksellisesti Westamanille, koska majantie oli kelirikkoinen. 

Puheenjohtaja kertasi kuluneen vuoden tapahtumia. Pienpetokilpailun voitti jälleen Tuomas 

Aaltonen, jolle annettiin palkinnoksi lahjakortti Erä-liikkeeseen. Hiljainen hetki pidettiin 

Stefan Knapas muistolle.  

 

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rune Drockila ja sihteeriksi Raimo Luukkainen, 

pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Aaltonen ja Kari Hovi, 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  

1710,22 euroa alijäämää (edellisenä vuonna 216,90 alijäämäinen), ja luki 

toiminnantarkastajien kertomuksen. Päätettiin tilien hyväksymisestä ja vahvistettiin 

tilinpäätös.  

 

6 § Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille edelliseltä 

toimikaudelta  

 

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 ja Tuomas Laitinen jatkavat johtokunnassa 

 

9 § Toiminnantarkistajiksi vuodelle 2016 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 30 €, kannattavien 

henkilöjäsenmaksuksi 50 €, kertakaikkinen henkilökannattajajäsenmaksu 500 €, kannattavan 

yhteisöjäsenmaksuksi 100 € ja kertakaikkinen yhteisöjäsenmaksuksi 1000 € 

 

12 § Esitettiin johtokunnan laatima budjetti vuodelle 2016. Budjetti hyväksyttiin, jonka  

loppusumma on menojen osalta 5 700 € ja tulojen osalta 5 700 € 
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13 § Seuran jäsenyyden anojia oli kaski ja kolmen koejäsenyys päättyi 

a. Kalle Falckin jäsenyys vahvistettiin 2 vuoden koeajan jälkeen  

b. Janne Horton jäsenyys vahvistettiin 2 vuoden koeajan jälkeen 

c. Jere Horton jäsenyys vahvistettiin 2 vuoden koeajan jälkeen 

d. Jonne Horto valittiin 2 vuoden koejäseneksi 

e. Ann-Mari Riihimäki valittiin 2 vuoden koejäseneksi  

 

14 § Jäsenten erottamistapauksia ei ollut 

 

15 § Tänä vuonna ei ollut tarvetta valita edustajia piirikokouksiin, mutta RHY hallitukseen 

johtokunta esitti ehdolle Anders Aaltonen ja hänen varamiehekseen Raimo Luukkainen 

 

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. Kiekkokone päätettiin lunastaa seuralle 900 € hintaan eli se mikä siitä viime vuonna 

maksettiin kun se uutena ostettiin.  

b. Whatspp ryhmä Mye, Raimo L luo ryhmän ja siinä mukana oleminen on 

vapaaehtoista ja itse voi erota jos niin haluaa. Kerätään kokemuksia. 

c. Kyttäysvuorot ovat lisääntyneet huomattavasti, mikä kuormittaa jahtipäällikköä. 

Nettivarausjärjestelmää selvitetään ja säännöistä sovitaan kesäkokouksessa. 

d. Villisian metsästyksen asetus muuttui ja villisikaa saa metsästää läpi vuoden 

toistaiseksi. Valojen käyttö pitää lopettaa 29.2.  

 

21 § Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:09 

 

 

 Kokouksen puheenjohtaja 

 

 

 ______________________________ 

 Rune Drockila 

 

 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 ______________________________ __________________________ 

 Tuomas Aaltonen  Kari Hovi 

http://mye.fi/

