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 VUOSIKOKOUS

 Aika                             15.2.2009 klo 18.00 – 18.55

 Paikka                            Jaatilan ent. koulu, kylätoimikunnan tilat, Jaatila

 Läsnä Jorma Tourunen, Tuomas Suominen, Juha Suomalainen, Martti Tiuraniemi, Arvo Tikkala, 
Pentti Kela, Juha Vaarala, Markku Rytkönen, Pentti Ruotsalainen, Taisto Saarenpää, Lauri 
Hirvaskari, Mikko Maununiemi, Irene Reinikka, Seppo Reinikka, Sari Hirvaskari ja Ritva 
Tourunen.

1   
Kokouksen avaus         Seuran puheenjohtaja Jorma Tourunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat                    

                tervetulleiksi.
 2 
Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Suomalainen, sihteeriksi Ritva Tourunen          
ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juha Vaarala ja Tuomas Suominen.

 3 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut 
sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen vuosikokousta Lapin Kansassa 6.2.2009 ja 
seuran nettisivuilla.

4
Esityslistan hyväksyminen   

Hyväksyttiin kokoukselle seuran sääntöjen mukainen esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi (liite 1).

5                                                                                                                                                       
Toimintakertomuksen käsittely 2008

Luettiin ja hyväksyttiin johtokunnan esittämä seuran toimintakertomus liitteineen 
vuodelta 2008 (liite 2).                                                                                                                     

6
Varainhoitokertomuksen käsittely 2008

Seuran rahastonhoitaja esitteli johtokunnan esittämän varainhoitokertomuksen (liite 3), 
joka vahvistettiin. Todettiin seuran talouden olevan hyvä.

7
Tilintarkastajien lausunto    

Seuran rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon (liite 4).                   
 8
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus seuran johtokunnalle ja muille tilivelvollisille yksi-
mielisesti.

9
Puheenjohtajan vaali          

Jorma Tourunen valittiin yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2009. 
 10                                                                                                                                                     
Johtokunnan jäsenten vaalit
                      Valittiin jäsenet seuran johtokuntaan vuodelle 2009: 
                       Jorma Tourunen (pj.), Juha Lappeteläinen, Arvo Tikkala, Martti Tiuraniemi,
                     Juha Vaarala, Juha Suomalainen ja Markku Rytkönen.
                     Varajäseniksi johtokuntaan valittiin: Eero Jussilainen ja Eero Suominen.  

 Seuran johtokuntaan kuuluvat edellisten lisäksi jaostojen vetäjät.
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11
Tilintarkastajien vaali ja 2 varatilintarkastajien vaali

Seuran tilintarkastajiksi valittiin Sari Hirvaskari ja Lauri Hirvaskari, varatilin-
tarkastajiksi valittiin Pentti Kela ja Jouni Portaankorva.

12
Rahastonhoitajan vaali       Seuran rahastonhoitajaksi vuodelle 2009 valittiin Ritva Tourunen. 

13
Jaostojen puheenjohtajien vaalit
                   Valittiin seuran jaostojen vetäjät vuodelle 2009:

riistanhoitojaosto: Esa Hirvaskari, kalastusjaosto: Mikko Maununiemi, 
ampumajaosto: Tuomas Suominen ja rakennusjaosto: Pentti Ruotsalainen.

14
Jäsenkirjaajan/kalustonhoitajan vaali
                                            Seuran jäsenkirjaaja/kalustonhoitajan tehtäviä hoitaa Ritva Tourunen. Johtokunta

velvoitettiin tekemään sääntömuutosehdotus siten, että jäsenkirjaaja-
kalustonhoitajan tehtävät kuuluvat jatkossa sihteeri-rahastonhoitajalle.           

15
Seuran jäsenasiat, liittymiset, eroamiset, erottamiset

Annettiin tiedoksi jäsenistön määristä seuraavaa: Maksaneita jäseniä on 71, 
ainaisjäseniä 30, kunniajäsen 1, aktiivisia eläkeläisjäseniä 25, toimihenkilöitä 1 ja 
maanomistajia 43. Seuran jäsenyydestä luopuneita ja jäsenmaksunsa 
maksamattomia jäseniä on 3. Seuraan ei ole vuoden 2008 aikana hyväksytty 
yhtään jäsentä. Seuran jäsenmäärä v. 2008 on yhteensä 172 henkilöä. 

16
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää seuran jäsenmaksun suuruus 
ennallaan 8,5 euroa, samoin ainaisjäsenmaksu on entinen 85 euroa. Uusien 
jäsenten liittymismaksut säilytettiin myös entisen suuruisina: paikkakuntalaisilta 
10 euroa (Jaatila –Petäjäinen alue) ja ulkopaikkakuntalaisilta 100 euroa.

17
Toimitsijoiden kulukorvausten suuruudet
                                            Päätettiin toimitsijoiden kulukorvaukset vuodelle 2009
                                - puheenjohtaja 25 euroa/vuosi
                                 - rahastonhoitaja/sihteeri/www-sivujen ylläpito yhteensä 100 euroa/vuosi
                                 - jaostojen vetäjät: vähintään   10 euroa/v ja enintään 50 euroa/vuosi. 

    Johtokunta määrää korvauksen suuruuden jaoston vetäjän johtokunnalle 
    esittämän jaoston toimintakertomuksen perusteella.

18 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Sihteeri esitteli seuran toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle (liite 5). 
Johtokunnan esittämästä toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua ja se 
hyväksyttiin seuraavin muutoksin:.
-  rakennusjaoston suunnitelmaan lisättiin 2-3 hirvitornin teko sekä 
   Vareslammen kämpän katon tarkastus ja korjaus.
-  seuran puheenjohtaja kysyy luvan mahdolliseen maapuiden ottoon 
   Vareslammelle Metsähallituksen maalta 15.3.2009 mennessä.

19
Talousarvio vuodelle 2009 Rahastonhoitaja esitteli johtokunnan esittämän seuran talousarviosuunnitelman 

vuodelle 2009 (liite 6), joka vahvistettiin muutoksitta. Talousarviossa vuoden 2009 
arvioidut tulot ja menot ovat suuruudeltaan 2600 euroa molemmat.
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20
Jäsenen oikeudet ottaa vieraita seuran maa- ja vesialueille
                 Päätettiin pitää jäsenten oikeudet tuoda vieraita metsästäjiä seuran maa- ja 

vesialueelle edellisvuosien kaltaisina seuraavanlaisesti: 
Seuran jäsenet voivat tuoda vierailevia metsästäjiä seuran jahtimaille, mutta se ei 
saa muodostua jatkuvaluonteiseksi. Jäsenet voivat tuoda vieraita jänisjahtiin 
kohtuullisessa määrin. Metsäkanalintujahtiin vieraita voi tuoda vain poikkeus- 
tapauksissa seuran puheenjohtajan erillisellä suostumuksella.

21
Seuran edustajien valinnat kalamiespiirin ja riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin
                      Valittiin seuran edustajaksi kalamiespiirin kokoukseen Seppo Reinikka. 
                      Riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen valittiin edustajiksi Esa Hirvaskari ja Jorma 
                      Tourunen.
22
Seuran edustaja riistanhoitoyhdistyksen johtokuntaan
                      Tällä hetkellä Ruikan Erän edustaja edustaa myös Petäjäisen Pyytömiehiä rhy:n 

                                johtokunnassa. Seuran puheenjohtaja velvoitettiin tarkastamaan riistanhoito-
yhdistyksen johtokunnan Petäjäisen Pyytömiesten edustus. Jos edustaja on valittava 

                         Petäjäisen Pyytömiehistä, johtokunta valitsee edustajan omassa kokouksessaan.
23
Muut esille tulleet asiat    Petäjäisen Pyytömiesten johtokunta on tällä päivämäärällä päättänyt kutsua 

johtokunnan yksimielisestä esityksestä seuran kunniapuheenjohtajaksi Martti 
Tiuraniemen sekä seuran kunniajäseniksi Pentti Kelan, Lauri Hirvaskarin ja Taisto 
Saarenpään. 

 
Päätettiin jatkaa 20 euron suuruisen hyvityksen maksamista seuran jäsenille 
jokaisesta oman seuran alueella kaadetusta ketusta tai supikoirasta. Päätettiin, että 
kaadetut eläimet tulee esittää seuran puheenjohtajalle, mikä on hyvityksen 
saamisen edellytys.

 
               Seuran ampumaradan vuokrasopimusta on jatkettu 30.11.2013 saakka.
 
                      Vuonna 2008 kaikilla hirviporukan jäsenillä oli riittävä määrä yhteisesti sovittuja 

                      talkootunteja. 
24
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.
                           

 
                                          Juha Suomalainen                                       Ritva Tourunen
                                          puheenjohtaja                                              sihteeri
 
                                            Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 
                                            mukaiseksi.
                        

                                  Juha Vaarala                                               Tuomas Suominen

    Liitteet:                1.  Kokouksen esityslista
2.  Kokoukseen osallistuneiden nimilista

 3.  Toimintakertomus 2008
4.  Varainhoitokertomus 2008

 5.  Tilintarkastajien lausunto tilikaudesta 2008
 6.  Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
7.   Talousarvio vuodelle 2009 
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TOIMINTAKERTOMUS 2008
 
 
JÄSENISTÖ 2008
 
Maksavat jäsenet                71                   Kunniapuheenjohtaja            -
Ainaisjäsenet                       30                   Kunniajäseniä                         1
Maanomistajat                    43                   Akt. eläkeläisjäs.                   25
Nuorisojäsenet                     1                    Toimihenkilöt                          1
                                            
                                                                       Jäseniä yhteensä               172
                      
V. 2008 seuran jäsenrekisteristä poistettiin kolme henkilöä. Uusia jäseniä seuraan ei hyväksytty.
 
JOHTOKUNTA 2008
 
Varsinaiset jäsenet:
Jorma Tourunen               puheenjohtaja                     Tuomas Suominen       ampumajaoston vetäjä
Markku Rytkönen             varapuheenjohtaja             Esa Hirvaskari               riistanhoitojaoston vetäjä
Juha Lappeteläinen          jäsen                                     Mikko Maununiemi     kalastusjaoston vetäjä
Arvo Tikkala                       jäsen                                     Pentti Ruotsalainen     rakennusjaoston vetäjä
Martti Tiuraniemi             jäsen
Juha Vaarala                      jäsen
Juha Suomalainen            jäsen                                 
 
Varajäsenet: Eero Jussilainen ja Eero Suominen
                                            
Johtokunnan ulkopuolinen                                                              
Ritva Tourunen, sihteeri-rahastonhoitaja                       
 
Web-vastaavat: Ritva Tourunen, Mari Tourunen
Jäsenkirjaaja/kaluston kirjaaja: Ritva Tourunen
 
Tilintarkastajat: Lauri Hirvaskari ja Sari Hirvaskari, varalla Pentti Kela ja Jouni Portaankorva.
 
 
Vuosikokouksen, 10.2.2008 ja syyskokouksen, 29.8.2008 lisäksi on pidetty kolme johtokunnan kokousta, joista
 yksi puhelinkokous.
 
Hirvipeijaiset pidettiin tavanomaiseen tapaan Ruikan Erän toimitalolla 29.11.2008.
 
Ruikassa sijaitsevan ampumaradan vuokrasopimusta on Kemijoki Oy:n kanssa jatkettu 30.11.2013 saakka.
 
Seuran talous on hyvässä kunnossa.  Oman pääoman arvo 1.1.2008 oli 16886,97 € ja 31.12.2008, 17516,43 €.
Tilikauden voitto on 629,46€. V. 2008 myytiin tarpeettomiksi jääneet kiekonheittimet (2 kpl).
 
Seuran toiminnasta on tiedotettu jäsenille vuosittain maaliskuussa lähetetyllä jäsentiedotteella ja seuran
nettisivuilla, www.petpyy.net.
 
 
 

http://www.petpyy.net/
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JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET v. 2008
Kalastusjaosto
Seuran pilkkimestaruuskisat pidettiin Vareslammella 26.4.2008. Pilkkimestarit saatiin ratkottua huikaisevan
kauniissa kevätsäässä ja nuoria oli tällä kertaa erityisen paljon mukana. Kisojen päätteeksi paistettiin
makkarat. Nitistyskisat järjesti tänä vuonna Muurolan Erämiehet Ternujokisuussa. Parhaat pilkkijät palkittiin 
ja Petäjäisen Pyytömiehet veivät jälleen Nitistyskisan kiertopalkinnon. Vareslammella järjestettiin puunteko- 
ja siivoustalkoot koekalastuksineen 24.5.2008.  Seuran onkimestaruuskilpailut pidettiin Vareslammella 
15.8.2008, sarjoina miehet, naiset ja nuoret. Sää oli mitä mainioin, osallistujiakin oli reippaasti ja makkarat 
maistuivat. Pullokisat ja samalla seuran uistelumestaruudet päätettiin kisailla Rosvohotussa 23.8.2008, mutta 
ne jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Vareslammelle ei vielä hankittu uutta 
soutuvenettä.
Mikko Maununiemi
 
Ampumajaosto
Keväällä aloiteltiin lumenluontitalkoilla 20.4. Ampumaradalta lapioitiin lumet hirven – ja karhunmetsästyksen 
 koeammuntoja varten. Koeammunnat olivat 26. - 27.4.2008. Koeammuntojen suorittajia oli yhteensä 112  
 henkilöä ja suorituksia oli 190 kpl. Ensimmäisenä päivänä oli ampujia ennätysmäärä 67 kpl ja suorituksia 106 
 kpl, myös sunnuntaina oli mukavasti ampujia yhteensä 45 kpl ja suorituksia 84 kpl. Hyvin tuottoisa   
 viikonloppu seuralle, talkoissa oli kiitettävästi porukkaa. Itse olin estynyt töiden takia ja Jussilaisen Eero  
 tuurasi minua. 

 
Harjoitusammunnat aloitettiin torstaisin 5.6.2008 lähtien, heinäkuu pidettiin taukoa ja ammuntoja jatkettiin 
vielä elokuun ajan. Kesän aikana harjoiteltiin radalla liikkuvan hirven ampumista ja taisi siellä jotku ampuakin 
ihan hyvin. Talkoita oli kesän aikana kahdet kappaleet, ensimmäiset oli 14.6, silloin ei tehty muuta kuin 
suoristettiin ammuntakopin sähköpylväs ja kaadettiin muutamia puita, koska osanotto oli hyvin runsas: 
mukana Jorma T ja allekirjoittanut itse.  30.7 suoritettiin ampumasektorin raivaus, tälläkin kerralla oli runsas 
osanotto: mukana Pentti K, Esa H ja minä itse. Toiset koeammunnat pidettiin 16. - 17.8.2008. Kummankin 
päivän saldo oli 84 suoritusta ja talkooporukkaa oli riittävästi.

 
Ampumajaosto järjesti seuranmestaruuskisat ja seurojen väliset Nitistys–ammunnat Petäjäinen vastaan 
Muurola 1.9.08, jonka voitti Petäjäisen Pyytömiehet. Sitten alettiin valmistautumaan hirvijahtiin. Siinäpä se 
vuosi 2008.
Tuomas Suominen

 
Rakennusjaosto
Maalis-huhtikuussa vietiin yksityismaille nuolukivet. Pidettiin tornitalkoot hirvitallilla 10.5.2008 ja samalla 
siivottiin hirvitalli. Kesäkuun alkupuolella suoritettiin riistapellon äestys ja kylvö. Kesän aikana korjailtiin 
paikkoja sekä tehtiin muita yleishyödyllisiä töitä.

 
30.8.2008 ja 13.9.2008 talkoiltiin tornien teon merkeissä ja raivattiin sektori. Hirvitornit (2 kpl) kasattiin ja 
tornit pystytettiin Uudentien varteen. Alkusyksystä siivottiin ja paperoitiin vajan lattia ja tehtiin muita 
tarvittavia huoltotöitä kalustolle ja ympäristölle jahtikautta ajatellen, korjattiin mönkijän rengas. Luukontti 
tyhjennettiin vuoden vaihteessa ja hirvitallin siivous siirrettiin kevääseen.
Pentti Ruotsalainen

 
Riistanhoitojaosto/Hirviporukka
Keväällä vietiin nuolukivet maastoon ja kesäkuun aikana valmisteltiin riistapellot kasvukuntoon. 
Riistapeltotalkoot pidettiin 11.6.2008, siemennystalkoissa oli mukavasti porukkaa.

 
Hirviporukka sai 10 aikuisen ja 7 vasan kaatolupaa. Kaatoja saatiin hyvin, kaikki hirvet nurin.
Peijais-, huutokauppa- ja maanomistajahirvien paloittelutalkoisiin löytyi tekijöitä. Johtokunta päätti, että 
hirviporukka voi hankkia sähkövinssin, jota ei kuitenkaan hankittu vielä v. 2008, koska vinssi oli 
loppuunmyyty.  Hankitaan, kun tulee taas myyntiin.

 Esa Hirvaskari
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TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Johtokunnan toiminta:
Johtokunta kokoontuu tarvittaessa käsittelemään sille kuuluvat asiat. Johtokunta järjestää hirvipeijaiset.

Jaostojen toimintaa: 

Rakennusjaosto
-        hirvitornien tarkastus ja korjaus, huojuvien tornien tuenta vahinkojen välttämiseksi sekä muut 

huoltotoimenpiteet 
-        riistapellolla sijaitsevan tornin mahdollinen uusi sijoituspaikka
-        hirvitallin talkoot, siivoustyöt
-        esille tulevat huolto- ja esivalmistelutyöt
-        2-3 hirvitornin teko
-        Vareslammen kämpän katon tarkastus ja korjaus
-        lupa mahdolliseen maapuun ottoon Metsähallituksen maalta, seuran pj hoitaa luvan
  
Kalastusjaosto
-        Vareslammen kalaston hoito 
-        seuran mestaruuskilpailut kesä- ja talvikalastuksessa 
-        uistelu- ym. kalastuskilpailujen järjestäminen 
-        kevät- tai syystapahtuman järjestäminen 
-        Vareslammen rakennusten hoito, puut
                  
Ampumajaosto
-        koeammuntojen järjestäminen 
   - kevään ammunnat 25. - 26.4.2009, valvojat: Tuomas Suominen ja Jorma Tourunen

 - syksyn ammunnat 15. - 16.8.2009, valvojat: Juha Vaarala ja Juha Suomalainen
-        harjoitusammuntojen järjestäminen 

 -  harjoitusammuntoja on tarkoitus pitää vain syksyllä
-        seuran mestaruuskisat 
-        ampumaradan kunnostus- ja ylläpitotyöt

 -   talkoita pidetään mahdollisuuksien mukaan, miten porulla riittää innostusta sekä
      tietenkin tarpeen mukaan.

 
Riistanhoitojaosto
-        nuolukivien vienti 
-        riistapellon kyntö- ja kylvötyöt
-        vuokramaiden valvonta 
-        pienpetojen hävitys 
-        kettujahtitalkoot helmi-maaliskuussa 
                  
Metsästys/Hirviporukka
-        Hirviporukka toimii entiseen malliin metsästyksenjohtajan johdolla. 


