Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y
PÖYTÄKIRJA
Aika: 29.03.2017
Asia: Vuosikokous
Paikka: Kempeleen Nuorisoseura

1. Puheenjohtaja

Janne Halunen avasi kokouksen klo 18:00

2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajana Janne Halunen
Sihteeri

3.
4.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin,
-Jaakko Pirttikoski
-Aleksi Kreivi
Samat henkilöt toimivat, myös ääntenlaskijoina.

5.
6.
7.

Luettiin kokouksen asialista, joka Hyväksyttiin työjärjestykseksi.
Vara Pj Pekka Kälkäjä , luki vuoden 2016 toimintakertomuksen.
Sihteeri Henri Kinnunen lukiv. 2016 tilikertomuksen.
Vara Pj Pekka Kälkäjä

8.
9.
10.

luki tilintarkastajien lausunnon.

Myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, vuoden 2016 tileistä.
Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja se hyväksyttiin.
Toiminnan tarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin.
-Jaakko Mannermaa
-Tapani Kivipää
Varatarkastajiksi valittiin.
-Jarmo Siltavirta
-Jouko Moilanen

11.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin
-Janne Halunen
Varapuheenjohtajaksi valittiin
-Pekka Kälkäjä

Henri Kinnunen
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12.

Johtokuntaan valittiin.
-Jorma Kananen
-Henri Kinnunen (toimii sihteerinä ja rahastonhoitajana)
-Sakari Ranta
-Jani Kärenlampi
Varalle
-Jaakko Pirttikoski
-Pasi Kähkölä

13.

Kulukorvauksista päätettiin maksaa
-Valtion matkaohjesäännö mukainen kulukorvaus

14.
Yhdistyksen edustajana kokouksissa, voi toimia puheenjohtaja, vara pj, tai sihteeri. Lisäksi
johtokunta voi valita keskuudestaan edustajan.
15.

Päätettiin jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta vuodelle 2017.

-Jäsenmaksun suuruudeksi v.2017 johtokunta ehdotti samaa 37€ , mikä myös edellisinä vuosina. Tarvetta
nostamiselle ei ole.
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin, eli jäsenmaksu on 37€ kaudelle 2017-18

Liittymismaksun suuruudeksi johtokunta ehdotti jo olemassaolevaa 40€/euroa.
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.

16.

Päätettiin päivä, aloitus ja kausilupien hinnoista.

johtokunnan ehdotukset.
-Kausilupa 75€
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-Aloituslupa 40€, 20-22.8.2015
-Päivälupa 15€ (Ei oikeuta metsästykseen 20-22.8.2015.)
Tammakangas
-Jäsen 10€/kausi
-Vieras 10€/päivä
Johtokunnan ehdotukset hyväksyttiin.
17.

Valittiin jaostoille vetäjät.

Ampumajaosto
-

Jaakko Pirttikoski

-

Aleksi Kreivi

Riistanhoitojaosto
Johtokunta ehdottaa, että ns erillistä riistanhoitojaostoa ei enää perusteta, vaan riistanhoito voisi
tapahtua vapaaehtoisten omilla ehdoilla ja seuran tukemana.
-Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin ja riistanhoitojaostoa ei perusteta.
Jousijaosto
-Jani Kärenlampi
-Henri Kinnunen
Kenneljaosto
-

Katja Korhonen (Vetäjä

-

Vesa Liuska

-

Henri Mettovaara

-

Eemeli Kiviniemi

-

Keijo Savela

-

Jani Angeria

-

Sarkkinen Johanna

-

Heli Kummala

Kenneljaosto (Liite)
18.

Kenneljaoston asiat.
- Toimintakertomus
- Toimintasuunnitelma.
- Palkitaan vuonna 2016 menestyneitä koiria.
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19.

Muut asiat

Riistakolmiolaskenta
Pekka Kälkäjä ilmoittaa asiasta myöhemmin. Suunniteltu laskenta tapahtunee heinäkuun lopulla.

Ruutikangas
-Timo Haatajan esitystä johtokunnalle.
Käsiteltiin asiaa ja pitkän keskustelun jälkeen päädyttiin yksimielisesti johtokunnassa olla kannattamatta
osallistumista hankkeeseen.
(Ruutikangas hanke on pyytänyt mukaan lähteviä seuroja maksamaan 10 € per jäsen tukea hankkeelle.
Tämä tarkottaisi meidän seuran kohdalla noin 12 000€ vuodessa. Kyseiselle rahalle ei lisäksi ole luvattu
minkäänlaista vastinetta. Kuitenkin lähtökohtaisesti jos johonkin hankkeeseen sijoitetaan odotetaan siitä
saavan myös tulevaisuudessa jotain takaisin. Hankkeen pohjalta ei ole luvattu alennusta, ilmaista ampuma
aikaa prosenttia tuotosta tai mitään muutakaan. Lisäksi mietityttää se kuinka iso käyttöaste on meidän
seuralla, että kuinka iso prosentti seuralaisista palveluja käyttäisi. Johtokunnan mielestä tuolla 12 000€
joka vuosittain menisi hankkeeseen, saadaan ostettua kyseiseltä ampumaradalta seuralle useaksi vuodeksi
ampumavuoroja. Lisäksi 10€ jäsenmaksujen korotus tulee varmasti näkymään seuran jäsenmäärän
vähenemisellä.
Päätös:
-Näillä ehdoilla seura ei lähde tukemaan ratahanketta.
-Hanketta voidaan tukea, mutta pitää keskustella ehdoista ja summasta jolla ollaan mukana.
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Arosuon erä Ry
Arosuon erä Ry anoo 5:ttä nimetöntä vieraslupaa Tammakankaan alueelle, vastineeksi tien
kunnossapidosta.
Johtokunta, ei näe asiassa ongelmaa, mutta tuo asian kokouksen päätettäväksi:
Päätös: Arosuon erälle myönnetään nuo 5 lupaa. Kiintiöt lupiin selviää kesäkokouksessa ja yhdelle
luvalle tulee tietty kiintiö.

Nuorisotoimikunta
Kempeleen metsästys- ja kennelyhdistyksen sisältä henkilöitä toivottaisiin mukaan toimintaan.
Risto Paakkonen metästäjäliiton Oulun piiristä kertoi kokouksen alussa mm nuorisotoiminnasta.
Toimintaa tulisi myös kannustaa ja vahvistaa Kempeleessä.

Jousijaosto
Kuten edellisenäkin vuonna, jousijaosto hakee kolmea kaurislupaa jotta voidaan järjestää tänäkin vuonna
yhteisjahti Suomen jousimetsästäjäliiton kanssa. Viimevuoden jahti sai paljon kehuja liiton puolelta ja
osallistujilta, lisäksi saatiin tuloja seuralle. Osallistujamäärä jahdissa rajoitetaan 30 henkilöön ja sen
odotetaan olevan täynnä. Osallistumismaksu on 75 euroa henkilö ja kaatomaksut kaadetuista eläimistä
tulee myös seuralle. Metsästys tapahtuu jousella.
Johtokunta kannattaa
Päätös: Myönnetään nuo luvat, jotta saadaan jahti järjestettyä ja seuralle tuloja.
-Kiinnitetään jahdissa huomiota passipaikkoihin mm tiet. (tuli puheeksi kokouksessa)

Sääntömuutokset:
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Johtokunta ehdottaa, että nykyinen 3v odotus aika muutetaan 1v . Eli kun 1v Kempeleessä tulee täyteen
voi henkilö hakea seuran jäsenyyttä.
Päätös:
Kokouksen vähäisen osallistujamäärän takia Juhani Paavola ehdotti, että siirretään päätös
sääntömuutoksesta kesäkokoukseen.
Asiasta äänestettiin
Johtokunnan ehdotus sai 5 ääntä ja Juhani Paavolan ehdotus sai 12 ääntä, joten asia siirrettiin
kesäkokoukseen.
20. Käsiteltiin uudet jäsenanomukset.
Anomuksia yhteensä 15 kpl
Uusia Jäseniä ovat: Niklas Hintsala, Katri-Helena Häkki, Juha Heikkinen, Joonatan Ylitalo, Risto
Keränen, Harri Lantto, Heli Kummala, Jani Raappana, Antti Lahnalampi, Tommi Mustonen, Joakim
Hintsala, Sakari Lahtimaa, Tuomas Takkinen, Markus Reinikainen.
Edellä mainittujen jäsenyyt hyväksytty heti
Asko Lompolojärvi, jäsenyys astuu voimaan 18.10.2017, kun tuo kolmevuotta tulee täyteen

21. Puheenjohtaja

Janne Halunen

päätti kokouksen klo : 20:17

