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VUOSIKOKOUS 
 
Aika  28.3.2021 klo 18.00 – 18.50 
 
Paikka  Jaatilan ent. koulu, kylätoimikunnan tilat, Jaatila 
 
Läsnä Jorma Tourunen, Juha Suomalainen, Tuomas Suominen, Eero Suominen, Markku 

Rytkönen, Pentti Ruotsalainen, Ari Putaansuu, Teuvo Vaara, Arvo Tikkala, Juuso-
Antti Tikkala 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 Juuso-Antti Tikkala. 
 

3 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on 
ollut sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen vuosikokousta Lapin Kansassa 
19.3.2021 ja seuran nettisivuilla. 

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

jestykseksi (liite1). 
 
5        
Toimintakertomuksen käsittely 2020 

Luettiin ja hyväksyttiin johtokunnan esittämä seuran toimintakertomus liitteineen ko-
ronavuodelta 2020 (liite 3).    

6 
Tilinpäätöksen v. 2020 käsittely 

Esiteltiin tilinpäätös (liite 4), joka vahvistettiin.  
7 
Toiminnantarkastajien lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

Luettiin toiminnantarkastajien lausunto (liite 5). Toiminnantarkastajilla ei ollut huo-
mautettavia asioita. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus seuran johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille yksimielisesti. 
. 

8 
Puheenjohtajan vaali Jorma Tourunen valittiin yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 

2021.  
 
9 
Jaostojen vetäjien vaalit 

 Valittiin seuran jaostojen vetäjiksi vuodelle 2021: 
ampumajaosto: Tuomas Suominen, kalastusjaosto: Teuvo Vaara, rakennusjaosto: 
Pentti Ruotsalainen ja riistanhoitojaosto: Jorma Tourunen. 
  

10        
Johtokunnan jäsenten vaalit (6 jäsentä ja 2 varajäsentä) 

 Valittiin jäsenet seuran johtokuntaan vuodelle 2021:  
Juha Suomalainen, Markku Rytkönen, Eero Suominen, Kari-Tapio Uusitalo, Ari   
Putaansuu ja Juuso-Antti Tikkala.  
Seuran johtokuntaan kuuluvat edellisten lisäksi jaostojen vetäjät. 

 Varajäseniksi johtokuntaan valittiin: Juha Lappeteläinen ja Ville Ruotsalainen.  
Johtokunnan puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja Jorma Tourunen. 
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11 
Rahastonhoitajan vaali Seuran rahastonhoitajaksi vuodelle 2021 valittiin Ritva Tourunen. Rahastonhoitajan 

tehtäviin kuuluvat myös jäsenkirjaajan ja kalustoluettelon hoitajan tehtävät. 
 

12 
Toiminnantarkastajien (2) vaali ja varatoiminnantarkastajien (2) vaali 

Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Sari Alaruikka ja Arvo Tikkala, varatoiminnan-
tarkastajiksi valittiin Markku Siekkinen ja Jouni Portaankorva. 
 

13 
Seuran jäsenasiat Todettiin v. 2020 jäsenistön määristä seuraavaa: Maksavia jäseniä on 77, ainaisjä-

seniä 29, nuorisojäseniä 1, maanomistajia 41, kunniapuheenjohtaja 1, kunniajäse-
niä 2, aktiivisia eläkeläisjäseniä 18 ja toimihenkilöitä 1. Seuran jäsenrekisteristä 
poistettiin 1 henkilö ja siirrettiin maanomistajajäseneksi 1 henkilö. Jäsenmaksun v. 
2020 jätti maksamatta 7 henkilöä. Seuran jäsenmäärä v. 2020 oli yhteensä 170 
henkilöä.  

 
Johtokunnalle oli tullut johtokunnan kokoukseen 28.3.2021 viisi uutta jäsenhake-
musta, jotka kaikki hyväksyttiin seuran uusiksi jäseniksi, joista 1 nuorisojäsen ja 1 
maanomistajajäsen. 

14 
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti pitää jäsenmaksu ennallaan. Jäsen-
maksu on siis 12 euroa/v ja ainaisjäsenmaksu on 120 euroa. Muut maksut pidettiin 
ennallaan; liittymismaksu on paikkakuntalaisilta 30 euroa (Jaatila–Petäjäinen alue) 
ja ulkopaikkakuntalaisilta 300 euroa. 

15 
Toimitsijoiden kulukorvausten suuruudet 

Päätettiin pitää toimitsijoiden kulukorvaukset vuodelle 2021 ennallaan 
     - puheenjohtaja 50 euroa/vuosi 
  - rahastonhoitaja/sihteeri/www-sivujen ylläpito yhteensä 100 euroa/vuosi 
 - jaostojen vetäjät: 50 euroa/vuosi.  

- metsästyksenjohtaja 50 euroa/vuosi 
- maanvuokrausasiat: 50 e/vuosi. 

16  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Käsiteltiin seuran toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle (liite 6). Johtokunnan esit-
tämästä toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua ja hyväksyttiin se muutamin 
muutoksin. 

17 
Talousarvio vuodelle 2021 Käsiteltiin johtokunnan esittämä seuran talousarviosuunnitelma vuodelle 2021 (liite 

7) ja hyväksyttiin se. 
 
18 
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 jänis- ja kettujah-
tiin kohtuullisessa määrin. Metsäkanalintujahtiin vieraita voi tuoda vain poikkeusta-
pauksissa seuran puheenjohtajan erillisellä suostumuksella. 
 

19 
Seuran edustajien valinnat rhy:n johtokuntaan ja edustajat riistanhoitoyhdistyksen ja kalamiespiirin 
kokouksiin 

Riistanhoitoyhdistyksen johtokuntaan kuuluu Juha Suomalainen, Petäjäisen Pyytö-
miehet, varajäsen Jorma Tourunen. Seuran edustaja riistanhoitoyhdistyksen ko-
kouksissa on Juha Suomalainen. Tarvittaessa kalamiespiirin kokouksiin osallistuu 
kalastusjaoston vetäjä. 
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20 
Muut esille tulleet asiat Päätettiin jatkaa hyvityksen maksamista seuran jäsenelle jokaisesta oman seuran 

alueella kaadetusta ketusta tai supikoirasta, hyvitys on 40 e/eläin. Päätettiin maksaa 
hyvitys myös oman seuran alueella saadusta minkistä, hyvitys minkistä on 5 e/eläin.  
Kaadetut eläimet tulee esittää seuran puheenjohtajalle, mikä on hyvityksen saami-
sen edellytys. 

 
Päätettiin, jatkaa käytäntöä, että hirviporukan jäsenillä ei ole talkoovelvoitetta ja tal-
koosääntöjä ollenkaan ja näin ollen jaostojen vetäjien ei tarvitse pitää kirjaa tal-
koissa kävijöistä. Sovittiin, että ne, jotka eivät käy talkoissa, voivat maksaa vapaa-
ehtoisen 20 euron talkoomaksun, joka on mahdollista maksaa hirvilupalaskun yhtey-
dessä.   
 
Kevään koeammunnat pyritään pitämään toukokuun lopulla koronatilanteesta riip-
puen. 
 

21 
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. 
  
  
 
 
  Juha Suomalainen   Ritva Tourunen 
  puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
  Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun  
  mukaiseksi. 
  
 
 
   
 

Arvo Tikkala   Juuso-Antti Tikkala 
 
    

  
 
Liitteet: 1.  Kokouksen esityslista 

2. Kokoukseen osallistuneiden nimilista 
3. Toimintakertomus 2020 
4. Tilinpäätös 2020 
5. Toiminnantarkastajien lausunto tilikaudesta 2020 
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
7. Talousarvio vuodelle 2021 
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TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
JÄSENISTÖ 2020 
 
Maksavat jäsenet  77 Kunniapuheenjohtaja   1 
Ainaisjäsenet 29 Kunniajäsenet   2 
Maanomistajat  41 Akt. eläkeläisjäs. 18 
Nuorisojäsenet   1 Toimihenkilöt    1 
              
   Jäseniä yhteensä  170 
  
Vuonna 2020 seuraan ei liittynyt jäseniä. Seuran jäsenrekisteristä poistettiin 1 jäsen ja siirrettiin maan-
omistajajäseneksi 1 jäsen. Jäsenmaksunsa v. 2020 jätti maksamatta 7 henkilöä.  
 
JOHTOKUNTA 2020 
 
Varsinaiset jäsenet: 
Jorma Tourunen puheenjohtaja Tuomas Suominen ampumajaoston vetäjä 
Markku Rytkönen varapuheenjohtaja Teuvo Vaara  kalastusjaoston vetäjä 
Ari Putaansuu jäsen Pentti Ruotsalainen rakennusjaoston vetäjä 
Eero Suominen jäsen Jorma Tourunen riistanhoitojaoston vetäjä 
Juha Suomalainen jäsen, metsästyksenjohtaja   
Kari-Tapio Uusitalo jäsen    
Pekka Miettunen jäsen   
 
Varajäsenet: Juha Lappeteläinen ja Martti Tiuraniemi              
   
Johtokunnan ulkopuolinen    
Ritva Tourunen, seuran sihteeri-rahastonhoitaja   
--- 
Web-vastaavat: Ritva Tourunen, Mari Tervo 
Jäsenkirjaaja/kalustonhoitaja: kuuluu rahastonhoitajan tehtäviin  
 
Toiminnantarkastajat: Sari Alaruikka ja Arvo Tikkala, varalla Markku Siekkinen ja Juuso-Antti Tikkala. 
 
Maanvuokrausasiat: Ari Putaansuu 
 
Vuosikokouksen 8.3.2020 ja syyskokouksen 16.8.2020 lisäksi on pidetty 3 johtokunnan kokousta. 
 
V. 2020 seuran jäsenmaksu oli 12 € ja liittymismaksu paikallisilta 30 € ja ulkopuolisilta 300 €.  
 
Tänä vuonna seuran talous oli tappiollinen. Tuloja saatiin koronavuonna vain jäsenmaksuista ja hirven-
lihan myynnistä. Maanomistajille jaettiin kaksi aikuista hirveä.  Peijaisia ei järjestetty koronatilanteen ja 
terveysturvallisuuden vuoksi ollenkaan. Myöskin koeammunnat ja kalakisat jäivät toteutumatta ko-
ronarajoitusten vuoksi, vain seuran onkikisat sai pitää elokuussa. Isompia kalustohankintoja ei tehty v. 
2020. 
 
Seuran toiminnasta on tiedotettu jäsenille vuosittain lähetetyllä jäsentiedotteella ja seuran nettisivuilla, 
www.petpyy.net. Seura löytyy myös Facebookista. 
 
 
 
 

http://www.petpyy.net/
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JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET v. 2020 
 
Ampumajaosto 
Kevään ja syksyn ampumakokeet jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. Nitistyskilpailuja ei jär-
jestetty v. 2020. Mahdollisia uusia koeammuntojen järjestelyjä riistanhoitoyhdistyksen kanssa selvitelty. 
 
Tuomas Suominen 

 
Kalastusjaosto 
Seuran pilkkimestaruuskisat ja nististyspilkit Muurolan Erää vastaan jouduttiin perumaan koronarajoi-
tusten vuoksi. Yleisiä pilkkikisoja ei järjestetty. 
 
Koronarajoitusten lievennyttyä seuran onkimestarit vaihtuivat sentään taas uusiin onkimestaruuskilpai-
luissa Vareslammella 21.8.2020, sarjoina miehet, naiset ja nuoret.  Oli kiva onkia ja nauttia maisemista, 
pullakahvit, mehut ja makkarat maistuivat ja osallistujia, nuoriakin, oli mukavasti mukana. Ahveniakin 
saatiin taas ihan muhkeasti. 
 
Nitistysuistelukisaa Petäjäinen-Muurola ei järjestetty tänä vuonna. Järjestysvuorossa olisi ollut Petäjäi-
sen Pyytömiehet. Kaikki muukin toiminta oli erittäin vähäistä koronarajoitusten vuoksi. 
 
Vareslammen kalaistutukset hoidettu. 
 
Teuvo Vaara 
 
Rakennusjaosto 
Talkoiltiin muutaman kerran koronarajoitukset huomioiden. Toukokuussa siivottiin hirvitalli. Kesällä kor-
jailtiin paikkoja sekä tehtiin muita yleishyödyllisiä töitä. Alkusyksystä tehtiin uusi hirvitorni ja tarkisteltiin 
ja korjailtiin muut tornit. Laitettiin hirvitalli jahtikuntoon, uudistettiin hirvitallin lämmitystä ja valaistusta 
sekä tehtiin muita tarvittavia huoltotöitä kalustolle ja ympäristölle jahtikautta ajatellen. 
 
Pentti Ruotsalainen 
 
Riistanhoitojaosto/Hirviporukka 
 
Huhtikuussa vietiin yksityismaille nuolukivet. Kesäkuun alkupuolella laitettiin riistapellot kasvukuntoon ja 
maanomistaja teki vielä uuden riistapellonkin. Pienpetoja pyydettiin tehokkaasti, varsinkin kettuja saatiin 
ansoihin runsaasti.  
 
Hirviporukkaan kuului vuonna 2020 27 metsästäjää. Porukka sai 13 aikuisen ja 8 vasan kaatolupaa. 
Kaksi vasaa jäi juoksemaan jahdin jälkeen lähinnä loppuvuoden lumitilanteen ja siitä osaksi johtuvan 
metsästäjäkadon takia. Hirviä oli Pyytömiesten yksityismailla runsaasti; talvehtivaksi kannaksi arvioitiin 
jäävän ainakin 15 eläintä.  
 
Tänä vuonna myytiin tarjousten perusteella 3 vasaa. Maanomistajille jaettiin poikkeuksellisesti kaksi ai-
kuista, koska Covid-viruksen takia hirvipeijaiset jäivät pitämättä.  
 
Jorma Tourunen (riistanhoitojaosto) / Juha Suomalainen (metsästyksen johtaja) 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

Johtokunnan toiminta: 

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

Jaostojen toimintaa:  

 Ampumajaosto 
❖ koeammuntojen järjestäminen keväällä koronarajoituksien salliessa 
❖ harjoitusammunnat syksyllä oman seuran jäsenille ja lähiseurojen jäsenille erikseen 

sovittaessa   
❖ ampumaradan kunnostus- ja ylläpitotyöt 
❖ talkoita pidetään tarpeen mukaan 
❖ ampumaradan aitojen korjaus tarvittaessa 

 
 
Kalastusjaosto 
❖ Vareslammen kalaston hoito ja tehostaminen 
❖ vuosittaiset seuran mestaruuskilpailut kesä- ja talvikalastuksessa sekä nitistyspilkit- ja 

uistelut vuorovuosin Muurolan Erämiesten kanssa koronarajoituksien puitteissa 
❖ yleisten pilkki-, uistelu- ym. kalastuskilpailujen järjestäminen koronarajoituksien puit-

teissa 
❖ kevät- tai syystapahtuman järjestäminen  
❖ Vareslammen rakennusten hoito, siivoustalkoot, puut 

 
Rakennusjaosto 
❖ uusien hirvitornin rakentaminen ja hirvitornien tarkastus ja korjaus sekä muut huoltotoi-

menpiteet 
❖ tornien mahdollinen uusi sijoituspaikka 
❖ hirvitallin talkoot ja siivous- ja muut työt 
❖ muut esille tulevat seuran käytössä olevien rakennusten ja kaluston korjaus- ja huolto-

työt 
 

  
 Riistanhoitojaosto 

❖ nuolukivien vienti  
❖ riistapellon kyntö- ja kylvötyöt 
❖ vuokramaiden valvonta  
❖ pienpetojen hävitys  

 
  
 Metsästys/Hirviporukka 

❖ Hirviporukka toimii entiseen malliin metsästyksenjohtajan johdolla.  
 

  

 


