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VUOSIKOKOUS 
 
Aika  26.2.2012 klo 18.00 – 18.57 
 
Paikka  Jaatilan ent. koulu, kylätoimikunnan tilat, Jaatila 
 
Läsnä Jorma Tourunen, Juha Suomalainen, Martti Tiuraniemi, Markku Rytkönen, Pentti 

Kela, Arvo Tikkala, Taisto Saarenpää, Mika Saarenpää, Juha Lappeteläinen, Lauri 
Hirvaskari, Pekka Hemminki, Ari Putaansuu ja Ritva Tourunen. 

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

tulleiksi.  
2  
Kokousvirkailijoiden valinta 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Suomalainen, sihteeriksi Ritva Tourunen 
 ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Arvo Tikkala ja Juha Lappeteläinen. 

3  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ol-
lut sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen vuosikokousta Lapin Kansassa 
18.2.2012 ja seuran nettisivuilla. 

4 
Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin kokoukselle seuran sääntöjen mukainen esityslista kokouksen työjär-

jestykseksi (liite 1). 
 
5        
Toimintakertomuksen käsittely 2011 

Luettiin ja hyväksyttiin johtokunnan esittämä seuran toimintakertomus liitteineen 
vuodelta 2011 (liite 3).    

6 
Tilinpäätöksen v. 2011 käsittely 

Seuran rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen (liite 4), joka vahvistettiin.  
7 
Toiminnantarkastajien lausunto  
  Seuran rahastonhoitaja luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5).  
 
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 

2012.  
10 
Jaostojen vetäjien vaalit 

 Valittiin seuran jaostojen vetäjiksi vuodelle 2012: 
riistanhoitojaosto: Esa Hirvaskari, kalastusjaosto: Seppo Reinikka, ampumajaosto: 
Tuomas Suominen ja rakennusjaosto: Pekka Hemminki.  

11        
Johtokunnan jäsenten vaalit (6 jäsentä ja 2 varajäsentä) 

 Valittiin jäsenet seuran johtokuntaan vuodelle 2012:  
Juha Lappeteläinen, Martti Tiuraniemi, Juha Suomalainen, Markku Rytkönen, Eero 
Suominen ja Ari Putaansuu.  
Seuran johtokuntaan kuuluvat edellisten lisäksi jaostojen vetäjät. 

 Varajäseniksi johtokuntaan valittiin: Eero Jussilainen ja Juuso-Antti Tikkala.  
Johtokunnan puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja Jorma Tourunen. 
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12 
Rahastonhoitajan vaali Seuran rahastonhoitajaksi vuodelle 2012 valittiin Ritva Tourunen. Rahastonhoitajan 

tehtäviin kuuluvat myös jäsenkirjaajan ja kalustoluettelon hoitajan tehtävät. 
 

13 
Toiminnantarkastajien (2) vaali ja varatoiminnantarkastajien (2) vaali 

Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Sari Alaruikka ja Lauri Hirvaskari, varatoimin-
nantarkastajiksi valittiin Pentti Kela ja Jouni Portaankorva. 

14 
Seuran jäsenasiat Seuran sihteeri-rahastonhoitaja kertoi v. 2011 jäsenistön määristä seuraavaa: Mak-

saneita jäseniä on 71, ainaisjäseniä 30, maanomistajia 43, nuorisojäseniä 2, kun-
niapuheenjohtaja 1, kunniajäseniä 4, aktiivisia eläkeläisjäseniä 21 ja toimihenkilöitä 
1. Seuraan on vuoden 2011 aikana hyväksytty yksi jäsen ja yhden hakemuksen joh-
tokunta oli hylännyt. V. 2011 seuran jäsenrekisteristä poistettiin kaksi henkilöä ja jä-
senmaksun jätti maksamatta 6 henkilöä. Seuran jäsenmäärä v. 2011 oli yhteensä 
173 henkilöä.  

 
 Johtokunta oli päättänyt kokouksessaan 26.2.2012 hyväksyä seuraan kaksi uutta 

jäsentä. 
15 
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti pitää liittymis- ja jäsenmaksut ennal-
laan. Jäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu on 100 euroa. Uusien jäsenten 
liittymismaksu on paikkakuntalaisilta 20 euroa (Jaatila–Petäjäinen alue) ja ulkopaik-
kakuntalaisilta  200 euroa. 

16 
Toimitsijoiden kulukorvausten suuruudet 

Päätettiin toimitsijoiden kulukorvaukset vuodelle 2012 
     - 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. 

17  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 

Käsiteltiin seuran toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle (liite 6). Johtokunnan esit-
tämästä toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua ja se hyväksyttiin seuraavin 
muutoksin: 
- Vareslammen kalastonhoitoa tehostetaan 
- Seppo Reinikka ja Arvo Tikkala hankkivat Vareslammelle tarpeellisen määrän 

uusia verkkoja. Hankintaan varataan n. 200 euroa. Jos määräraha ei riitä, voi-
daan seuran puheenjohtajan päätöksellä verkkoja hankkia enintään 400 eurolla. 

18 
Talousarvio vuodelle 2011 Rahastonhoitaja esitteli johtokunnan esittämän seuran talousarviosuunnitelman 

vuodelle 2012 (liite 7), joka vahvistettiin muutoksitta.  
 
19 
Jäsenen oikeudet ottaa vieraita seuran maa- ja vesialueille 

 Päätettiin pitää jäsenten oikeudet tuoda vieraita metsästäjiä seuran maa- ja vesi-
 alueelle edellisvuosien kaltaisina seuraavanlaisesti:  

Seuran jäsenet voivat tuoda vierailevia metsästäjiä seuran jahtimaille, mutta se ei 
saa muodostua jatkuvaluonteiseksi. Jäsenet voivat tuoda vieraita jänisjahtiin koh-
tuullisessa määrin. Metsäkanalintujahtiin vieraita voi tuoda vain poikkeustapauksis-
sa seuran puheenjohtajan erillisellä suostumuksella. 

20 
Seuran edustajien valinnat kalamiespiirin ja riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin 

 Valittiin seuran edustajaksi kalamiespiirin kokoukseen Seppo Reinikka.  
 Riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen valittiin edustajiksi Esa Hirvaskari ja Jorma  
 Tourunen. 
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21 
Seuran edustaja riistanhoitoyhdistyksen johtokuntaan 

Tällä hetkellä Ruikan Erän edustaja edustaa myös Petäjäisen Pyytömiehiä rhy:n 
johtokunnassa. Jos edustaja on valittava Petäjäisen Pyytömiehistä, johtokunta valit-
see edustajan omassa kokouksessaan.  
 
Jätettiin johtokunnan kartoitettavaksi, olisiko seuralla nimetä jatkajaa yhteishaun ve-
täjän tehtävään, jos yhteishaun vetäjä luopuu tehtävästä. 

 
22 
Muut esille tulleet asiat Keskusteltiin lihapurkeista ja todettiin, että osa lihapurkkien saajista on tyytymättö-

miä purkkien laatuun, lähinnä purkkien vetisyyteen. Sovittiin, että kaikki tarkistavat 
omat purkkinsa ja ottavat yhteyttä seuran puheenjohtajaan kahden seuraavan viikon 
aikana, jos laatuongelmia havaitsevat. Kun ongelman laajuus on kartoitettu, niin so-
vittiin, että seuran puheenjohtaja ja/tai Juha Vaarala ottavat yhteyttä purkkien val-
mistajaan tilanteen selvittämiseksi. 

 
Päätettiin jatkaa hyvityksen maksamista seuran jäsenelle jokaisesta oman seuran 
alueella kaadetusta ketusta tai supikoirasta ja päätettiin nostaa hyvitys 30 euroon. 
Kaadetut eläimet tulee esittää seuran puheenjohtajalle, mikä on hyvityksen saami-
sen edellytys. 

 
Keskusteltiin hirviporukan talkoovelvoitteista. Todettiin, että v. 2011 neljälle hirvipo-
rukan jäsenelle lähetettiin talkoomaksulaskut, muilla oli tehtynä riittävä määrä yhtei-
sesti sovittuja talkootunteja.  
 
Päätettiin, että v. 2012 hirviporukan jäsenillä ei ole talkoovelvoitetta ollenkaan ja 
näin ollen jaostojen vetäjien ei tarvitse pitää kirjaa talkoissa kävijöistä. Sovittiin vielä, 
että ne, jotka eivät käy talkoissa, voivat maksaa vapaaehtoisesti, jos haluavat,  
20 euron suuruisen maksun, joka on mahdollista maksaa hirvilupalaskun yhteydes-
sä.  Otetaan talkoovelvoiteasia uudelleen esille v. 2013 vuosikokouksessa. 
 
Lopuksi keskusteltiin nuolukivien hankinnasta ja niiden paikoista. 
 

23 
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57. 
  
  
 
 
  Juha Suomalainen   Ritva Tourunen 
  puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
  Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun  
  mukaiseksi. 
  
 
 
  Arvo Tikkala    Juha Lappeteläinen 
   
  
 
Liitteet: 1.  Kokouksen esityslista 

2. Kokoukseen osallistuneiden nimilista 
3. Toimintakertomus 2011 
4. Tilinpäätös  2011 
5. Toiminnantarkastajien lausunto tilikaudesta 2011 
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
7. Talousarvio vuodelle 2012  
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TOIMINTAKERTOMUS 2011 
 
 
JÄSENISTÖ 2011 
 
Maksavat jäsenet  71 Kunniapuheenjohtaja   1 
Ainaisjäsenet 30 Kunniajäsenet   4 
Maanomistajat  43 Akt. eläkeläisjäs. 21 
Nuorisojäsenet   2 Toimihenkilöt    1 
     
   Jäseniä yhteensä   173 
  
Vuonna 2011 johtokunta hyväksyi seuraan yhden uuden jäsenen. Vuonna 2011 seuran jäsenrekisteris-
tä poistettiin kaksi henkilöä. Jäsenmaksunsa v. 2011 jätti maksamatta 6 henkilöä. 
 
JOHTOKUNTA 2011 
 
Varsinaiset jäsenet: 
Jorma Tourunen puheenjohtaja Tuomas Suominen  ampumajaoston vetäjä 
Markku Rytkönen varapuheenjohtaja Esa Hirvaskari riistanhoitojaoston vetäjä 
Juha Lappeteläinen jäsen Seppo Reinikka kalastusjaoston vetäjä 
Arvo Tikkala  jäsen Pekka Hemminki rakennusjaoston vetäjä 
Martti Tiuraniemi jäsen 
Juha Suomalainen            jäsen 
Eero Suominen                 jäsen   
 
Varajäsenet: Eero Jussilainen ja Juuso-Antti Tikkala 
   
Johtokunnan ulkopuolinen    
Ritva Tourunen, sihteeri-rahastonhoitaja   
-------- 
 
Web-vastaavat: Ritva Tourunen, Mari Tervo 
Jäsenkirjaaja/kalustoluettelon hoitaja: kuuluu rahastonhoitajan tehtäviin  
 
Toiminnantarkastajat: Lauri Hirvaskari ja Sari Alaruikka, varalla Pentti Kela ja Jouni Portaankorva. 
 
 
Vuosikokouksen, 20.2.2011 ja syyskokouksen, 4.9.2011 lisäksi on pidetty kolme johtokunnan kokousta. 
 
V. 2011 seuran jäsenmaksu korotettiin 10 euroon, ainaisjäsenmaksu on 100 euroa. Liittymismaksu pai-
kallisilta nousi 20 euroon ja ulkopuolisilta 200 euroon. 
 
Tänä vuonna seuran talous oli hyvä. Oman pääoman arvo 1.1.2011 oli 17640,83 € ja 31.12.2011 arvo 
oli 18472,82 €. Tilikauden voitto on 831,99 €. V. 2011 johtokunta päätti hankkia mönkijään etuvinssin, 
tänä vuonna vinssiä eikä muutakaan kalustoa kuitenkaan hankittu. Tänä vuonna saatiin jonkin verran 
enemmän tuloja hirvenlihahuutokaupasta ja hirvenlihan myynnistä. 
 
Hirvipeijaiset pidettiin Ruikan Erän toimitalolla 19.11.2011. 
 
Seuran toiminnasta on tiedotettu jäsenille vuosittain maaliskuussa lähetetyllä jäsentiedotteella ja seu-
ran nettisivuilla, www.petpyy.net. 
 
 
 

http://www.petpyy.net/
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JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET v. 2011 
 
Ampumajaosto 
Keväällä ampumakokeita ei pidetty ollenkaan asetussotkujen takia.  
 
Sen sijaan tänä vuonna keväällä ja kesällä ampumaradalla talkoiltiin todella usein, koska ampumara-
dan  sähkölinja ja muuntaja uusittiin kokonaan ja tehtiin raivaustöitä. 
 
Valmisteltiin ampumarataa harjoitusammuntoja varten niittotalkoilla ja harjoitusammunnat olivat torstai-
sin elokuun ajan. Syksyn koeammunnat pidettiin 13.-14.8.2011.  
 
Ampumajaosto järjesti seuranmestaruuskisat ja seurojen väliset Nitistys–ammunnat Petäjäinen vastaan 
Muurola 13.8.2011, jonka voitti Muurolan Erämiehet. Sitten alettiinkin valmistautumaan hirvijah-
tiin. Siinäpä se vuosi 2011. 
 
Tuomas Suominen 

 
Kalastusjaosto 
Seuran pilkkimestaruuskisat pidettiin perinteisesti Vareslammella 26.4.2011. Pilkkimestarit saatiin rat-
kottua ja parhaat erottuivat joukosta ylivoimaisesti, paitsi naisten sarjassa kisa oli tiukka.  Sää oli tällä 
kertaa  hivenen tuulinen, mutta lämmin ja aurinkoinen.  Jääkin kesti hyvin, vaikka pilkillä oltiin jo mel-
keinpä  kesän kynnyksellä. Nitistyspilkit Muurolan Erämiehiä vastaan pilkittiin seuraavana päivänä 
haasteellisella Vareslammella ja niinhän siinä kävi, että Petäjäisen Pyytömiehet veivät taas kiertopal-
kinnon ylivoimaisesti. Molempien kisojen päätteeksi tarjoilu pelasi ja makkarat ja pullakahvit maistuivat 
kaikille. Tänä vuonna kalastusjaosto ei ehtinyt järjestää yleisiä kisoja ollenkaan.  Vareslammella järjes-
tettiin vielä siivoustalkoot koekalastuksineen 21.5.2011.  
 
Seuran onkimestarit vaihtuivat taas uusiin onkimestaruuskilpailuissa Vareslammella 14.8.2011, sarjoi- 
na miehet, naiset ja nuoret. Kisa käytiin aivan mahtavan aurinkoisessa säässä. Oli kiva onkia, pulla-
kahvit, mehut ja makkarat maistuivat ja osallistujia, varsinkin nuoria, oli mukavasti mukana.. 
 
Seppo Reinikka 
 
Rakennusjaosto 
Maalis-huhtikuussa vietiin yksityismaille nuolukivet. Siivottiin hirvitalli. Kesäkuun alkupuolella suoritettiin 
riistapellon äestys ja kylvö. Kesän aikana talkoiltiin kaksi hirvitornia ja yksi siirrettiin toiseen paikkaan 
sekä raivattiin tornilinjoja. Numeroitiin hirvitornit uudelleen. Ennen jahdin alkua korjailtiin paikkoja sekä 
tehtiin muita yleishyödyllisiä töitä. 
 
Alkusyksystä tehtiin muita tarvittavia huoltotöitä kalustolle ja ympäristölle jahtikautta ajatellen.  Hirvitallin 
siivous siirrettiin kevääseen. 
 
Pekka Hemminki 
 
Riistanhoitojaosto/Hirviporukka 
Keväällä vietiin nuolukivet maastoon ja kesäkuun aikana valmisteltiin riistapellot kasvukuntoon.  
 
Hirviporukka sai 17 aikuisen ja 11 vasan kaatolupaa. Kaatoja saatiin hyvin, 16 aikuista ja 9 vasaa. 
Hirvipeijaisiin sekä peijais-, huutokauppa- ja maanomistajahirvien paloittelutalkoisiin löytyi tekijöitä.  
Tänä vuonna hirviporukalle tehtiin uudet talkoosäännöt. 
 
Esa Hirvaskari 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2012 

Johtokunnan toiminta: 

Johtokunta kokoontuu tarvittaessa käsittelemään sille kuuluvat asiat. Johtokunta järjestää hirvipeijaiset. 

Jaostojen toimintaa:  

 Ampumajaosto 
 koeammuntojen järjestäminen keväällä ja syksyllä 
 harjoitusammuntojen järjestäminen  

- harjoitusammuntoja on tarkoitus pitää vain syksyllä 
 vuosittaiset seuran mestaruuskisat ja nitistyskisat vuorovuosin Muurolan Erän kanssa  
 ampumaradan kunnostus- ja ylläpitotyöt 
 talkoita pidetään tarpeen mukaan 
 ampumaradan aitojen korjaus 

 
 
Kalastusjaosto 
 Vareslammen kalaston hoito ja tehostaminen, uusien verkkojen hankinta 
 vuosittaiset seuran mestaruuskilpailut kesä- ja talvikalastuksessa sekä nitistyspilkit 

vuorovuosin  Muurolan Erän kanssa 
 yleisten pilkki-, uistelu- ym. kalastuskilpailujen järjestäminen  
 kevät- tai syystapahtuman järjestäminen  
 Vareslammen rakennusten hoito, siivoustalkoot, puut 

 
Rakennusjaosto 
 uudet hirvitornit ja hirvitornien tarkastus ja korjaus sekä muut huoltotoimenpiteet  
 tornien mahdollinen uusi sijoituspaikka 
 hirvitallin talkoot, siivoustyöt 
 esille tulevat seuran käytössä olevien rakennusten ja kaluston korjaus- ja huoltotyöt 
 

  
 Riistanhoitojaosto 

 nuolukivien vienti  
 riistapellon kyntö- ja kylvötyöt 
 vuokramaiden valvonta  
 pienpetojen hävitys  

 
  
 Metsästys/Hirviporukka 

 Hirviporukka toimii entiseen malliin metsästyksenjohtajan johdolla.  
 

 
 
 


