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VUOSIKOKOUS
Aika

10.2.2008 klo 18.00 – 18.55

Paikka

Jaatilan ent. koulu, kylätoimikunnan tilat, Jaatila

Läsnä

Juha Suomalainen, Pentti Kela, Martti Tiuraniemi, Juuso-Antti Tikkala, Arvo
Tikkala, Jorma Tourunen, Heikki Alaruikka, Tuomas Suominen, Juha Vaarala,
Markku Rytkönen, Pentti Ruotsalainen, Lauri Hirvaskari, Esa Hirvaskari, Taisto
Saarenpää, Sari Hirvaskari, Mikko Maununiemi ja Ritva Tourunen.

1
Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Markku Rytkönen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi.

2
Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Suomalainen, sihteeriksi Ritva Tourunen
ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuomas Suominen ja Jorma Tourunen.
3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousilmoitus on
ollut Lapin Kansassa 1.2.2008 sekä seuran nettisivuilla.
4
Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokoukselle seuran sääntöjen mukainen esityslista kokouksen
työjärjestykseksi (liite 1).
5
Toimintakertomuksen käsittely 2007
Luettiin ja hyväksyttiin seuran toimintakertomus liitteineen vuodelta 2007 (liite 2).
Todettiin, että seuran metsästysmaat ovat pienentyneet n. 110 ha.
6
Varainhoitokertomuksen käsittely 2007
Seuran rahastonhoitaja esitti seuran varainhoitokertomuksen (liite 3), joka vahvistettiin. Todettiin seuran talouden olevan hyvä.
7
Tilintarkastajien lausunto
Seuran sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon (liite 4).
8
Tili ja vastuuvapauden myöntäminen
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus seuran johtokunnalle ja muille tilivelvollisille yksimielisesti.
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Puheenjohtajan vaali
Seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2008 valittiin Jorma Tourunen.
10
Rahastonhoitajan vaali
Seuran rahastonhoitajaksi vuodelle 2008 valittiin Ritva Tourunen.
11
Jaostojen puheenjohtajien vaalit
Valittiin seuran jaostojen vetäjät vuodelle 2008:
riistanhoitojaosto: Esa Hirvaskari, kalastusjaosto: Mikko Maununiemi, ampumajaosto:
Tuomas Suominen ja rakennusjaosto: Pentti Ruotsalainen.
12
Johtokunnan jäsenten vaalit
Valittiin jäsenet seuran johtokuntaan vuodelle 2008:
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:
Esa Hirvaskari, Mikko Maununiemi, Tuomas Suominen ja Pentti Ruotsalainen.
13
Jäsenkirjaajan/kalustonhoitajan vaali
Seuran jäsenkirjaaja/kalustonhoitajan tehtäviä hoitaa Ritva Tourunen.
14
Tilintarkastajien vaali

Seuran tilintarkastajiksi valittiin Sari Hirvaskari ja Lauri Hirvaskari, varatilintarkastajiksi
valittiin Pentti Kela ja Jouni Portaankorva.

15
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
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.
16
Seuran jäsenasiat, liittymiset, eroamiset, erottamiset
Annettiin tiedoksi jäsenistön määristä seuraavaa: Maksaneita jäseniä on 74, ainaisjäseniä 30, kunniapuheenjohtaja 1, kunniajäsen 1, aktiivisia eläkeläisjäseniä 27, toimihenkilöitä 2 ja maanomistajia 39. Seuran jäsenyydestä luopuneita ja jäsenmaksunsa
maksamattomia jäseniä on 5. Seuraan on vuoden 2007 aikana hakenut ja hyväksytty
1 nuorisojäsen, lisäksi johtokunta päätti hylätä yhden jäsenhakemuksen. Seuran
jäsenmäärä v. 2007 on yhteensä 175 henkilöä.

PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET RY

PÖYTÄKIRJA

3 (4)

11.2.2008
17
Toimitsijoiden korvausten suuruudet
Päätettiin toimitsijoiden korvaukset vuodelle 2008
- puheenjohtaja 25 euroa/vuosi
- rahastonhoitaja/sihteeri/www-sivujen ylläpito yhteensä 100 euroa/vuosi
- jaostojen vetäjät:
Tehtiin kaksi esitystä, joista äänestettiin.
1. Korotetaan jaostojen vetäjän korvausta 10 euroa/v.
2. Korotetaan jaoston vetäjän korvaus enintään 50 e/vuosi. Johtokunta päättää
jaoston toimintakertomuksen perusteella korvauksen määrän.
Suoritetun äänestyksen perusteella päätettiin äänin 2 – 15 korottaa jaostojen vetäjien
korvausta esityksen 2 mukaisesti eli jaoston vetäjien korvaus on vähintään nykyinen
10 euroa/v ja enintään 50 euroa/vuosi. Johtokunta määrää korvauksen suuruuden
jaoston vetäjän johtokunnalle esittämän jaoston toimintakertomuksen perusteella.
18
Seuran edustajien valinnat kalamiespiirin ja riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin
Valittiin seuran edustajaksi kalamiespiirin kokoukseen Seppo Reinikka. Seuran
puheenjohtaja velvoitettiin selvittämään seuraavaan vuosikokoukseen mennessä,
mihin kalastusjärjestöihin Petäjäisen Pyytömiehet ry kuuluu.
Riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen valittiin edustajiksi Esa Hirvaskari ja Jorma
Tourunen.
19
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Sihteeri esitteli seuran toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle (liite 5). Johtokunnan
esittämästä toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua ja se hyväksyttiin esityksen
mukaisesti.
20
Talousarvio vuodelle 2008
Seuran rahastonhoitaja esitteli seuran talousarviosuunnitelman vuodelle 2008 (liite 6),
joka vahvistettiin muutoksitta. Talousarviossa vuoden 2008 arvioidut tulot ja menot
ovat suuruudeltaan 2800 euroa molemmat. Uusia menoja ovat kalastusjaoston
veneen hankinta sekä hirvitallin uudet vakuutus- ja maanvuokramaksut.
21
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 poikkeustapauksissa seuran puheenjohtajan erillisellä suostumuksella.
22
Seuran edustaja riistanhoitoyhdistyksen johtokuntaan
Ruikan Erän edustaja edustaa myös Petäjäisen Pyytömiehiä rhy:n johtokunnassa.
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Muut esille tulleet asiat

Todettiin, että kettujen määrä on edelleen kasvussa. 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.
Koko ampumaradan erillinen vuokraus ulkopuolisille lopetetaan ja pyritään ohjaa
maan ulkopuoliset ampujat samalla kertaa paikalle kuin on omatkin harjoitusammunnat. Maksujen perintä ulkopuolisilta näin menetellen tapahtuu kuten tähänkin asti eli
2 e/kymmenen laukausta.
Seuran ampumaradan vuokra-aika päättyy v. 2008. Seuran puheenjohtaja ja sihteeri
hoitavat ampumaradan vuokra-ajan jatkamiseen liittyvät asiat.
Vuonna 2007 kaikilla hirviporukan jäsenillä oli riittävä määrä yhteisesti sovittuja
talkootunteja.
Kokouksen lopuksi pidimme hiljaisen hetken edesmenneen kunniapuheenjohtajamme
Olli Vähäkarin muistolle.

24
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Juha Suomalainen
puheenjohtaja

Ritva Tourunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

Tuomas Suominen

Liitteet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jorma Tourunen

Kokouksen työjärjestys
Toimintakertomus 2007
Varainhoitokertomus 2007
Tilintarkastajien lausunto tilikaudesta 2007
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Talousarvio vuodelle 2008
Kokoukseen osallistuneiden nimilista
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TOIMINTAKERTOMUS 2007

JÄSENISTÖ 2007
Maksavat jäsenet
Maanomistajat
Toimihenkilöt

74
39
2

Kunniapuheenjohtaja
Kunniajäseniä
Ainaisjäsenet
Akt. eläkeläisjäsenet
Nuorisojäsenet

1
1
30
27
1

Jäseniä yhteensä 175

JOHTOKUNTA 2007
Varsinaiset jäsenet:
Markku Rytkönen
Martti Tiuraniemi
Arvo Tikkala
Jorma Tourunen
Juha Vaarala
Juha Lappeteläinen
Sirpa Järvelä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Tuomas Suominen
Esa Hirvaskari
Mikko Maununiemi
Pentti Ruotsalainen

ampumajaoston vetäjä
riistanhoitojaoston vetäjä
kalastusjaoston vetäjä
rakennusjaoston vetäjä

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 Juha Suomalainen.
Vuosikokouksen ja syyskokouksen lisäksi on pidetty kaksi johtokunnan kokousta.
Hirvipeijaiset pidettiin tavanomaiseen tapaan tällä kertaa Ruikan Erän toimitalolla 15.12.2007.
Petäjäisellä sijaitsevan hirvitallin ostoneuvottelut Kemijoki Oy:n kanssa on käyty loppuun. Hirvitalli siirtyi Petäjäisen
Pyytömiehille maaliskuussa 2007.
Seuran talous on hyvässä kunnossa. Oman pääoman arvo 1.1.2007 oli 16461,68 € ja 31.12.2007, 16886,97 €.
Tilikauden voitto on 425,29 €.
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JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET v. 2007
Kalastusjaosto
24.2.2007 pidettiin yleiset pilkkikisat Hookananlahdella Jaatilansaaressa. Seura päätti myös avustaa SM-pilkkiin
lähtijöitä maksamalla osallistumismaksun. Seuran pilkkimestaruuskisat sekä Nitistyskisa Muurolan Erämiehiä
vastaan pidettiin Rosvohotussa 22.4.2007. Parhaat kalastajat palkittiin ja Petäjäisen Pyytömiehet veivät jälleen
Nitistyskisan kiertopalkinnon. Vareslammella suoritettiin siika- ja siivoustalkoot 17.5.2007. Seura osallistui
Kesahurrikas-tapahtumaan järjestämällä onkikilpailut Petäjäisen uimarannalla aikuisille ja lapsille. Varsinkin lasten
kisassa osallistujia oli runsaasti ja kaikki lapset palkittiin. Seuran onkimestaruuskilpailut pidettiin Vareslammella
10.8.2007, sarjoina miehet, naiset ja nuoret. 15.9.2007 pidettiin vielä puuntekotalkoot Vareslammella. Kalastusjaosto
sai johtokunnalta luvan hankkia uuden soutuveneen Vareslammelle, jota kuitenkaan tänä vuonna ei vielä hankittu.
Mikko Maununiemi
Ampumajaosto
Ampumaradalla pidettiin talkoot 27.4.2007. Ampumaradan ympäristöä siivottiin roskista ja ampumarataa valmisteltiin
hirven– ja karhunmetsästyksen koeammuntoja varten. Jorma Tourunen teki keväällä uudet hirvi/karhutaulut
asetusten mukaisiksi.
Hirven- ja karhunmetsästyksen koeammunnat suoritettiin 28.- 29.4.2007 seuran ampumaradalla.
Koeammuntojen suorittajia oli yhteensä 88 henkilöä ja suorituksia oli 174 kpl.
Kesällä oli normaaliin tapaan harjoitusammunnat, heinäkuu pidettiin taukoa ja elokuussa jatkettiin
harjoitusammuntoja. Ampumaradan talkoissa 30.7.2007 niitettiin ampumasektori.
Seuranmestaruuskisat ja seurojen väliset Nitistys–ammunnat Petäjäinen vastaan Muurola pidettiin 12.8.2007.
Petäjäisen Pyytömiehet kunnostautui kisassa ottamalla Muurolan Erämiehistä murskaavan voiton. Hirven- ja
karhunmetsästyksen koeammunnat pidettiin 18.-19.8.2007. Ampujia kävi 51 kpl.
Tuomas Suominen
Rakennusjaosto
Hirvitallin siivoustalkoot pidettiin 5.1.2007. Maalis-huhtikuussa vietiin yksityismaille nuolukivet. 4.5.07 oli Petäjäspirtin
tyhjennystalkoot ja kaikki tarpeellinen vietiin hirvitallille ja loput romut poltettiin. 2.6.07 talkoiltiin hirvitallilla hirvitornien
teon, siivouksen ym. merkeissä. Keskusteltiin tornin sijoituksesta ja pystyttämisestä loppukesästä kelien kuivattua.
Loppukesästä tuli tieto hakkuista yksityismailla ja metsästysalueen siirtymisestä sekä uudesta tiestä, joten tornin
pystytystä lykätään toistaiseksi, että asiat selkiytyy.
Kesäkuun alkupuolella suoritettiin riistapellon äestys ja kylvö. Sato jäi toivottua pienemmäksi runsaiden sateiden
vuoksi, vain muutama kaali nousi. Syyskuussa pidettiin talkoot hirvitallilla, siivottiin ja paperoitiin vajan lattia ja tehtiin
muita tarvittavia huoltotöitä kalustolle ja ympäristölle. Luukontti tyhjennettiin vuoden vaihteessa ja hirvitallin siivous
siirrettiin loppukevääseen lumivaikeuksien vuoksi.
Pentti Ruotsalainen
Riistanhoitojaosto/Hirviporukka
Nuolukiviä vietiin maastoon n. 20 kpl ja kesän aikana valmisteltiin riistapellot kasvukuntoon. Hirviporukka kokoontui
24.4.2007 ja 27.9.2007. Hirviporukka sai 11 aikuisen ja 9 vasan kaatolupaa. Kaatoja saatiin hyvin ja vain 2 vasaa jäi
vielä metsään juoksemaan.
Esa Hirvaskari
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TOIMINTASUUNNITELMA 2008
Johtokunnan toiminta:
Johtokunta kokoontuu tarvittaessa käsittelemään sille kuuluvat asiat. Johtokunta järjestää hirvipeijaiset.
Jaostojen toimintaa:
Kalastusjaosto
 Vareslammen kalaston hoito
 seuran mestaruuskilpailut kesä- ja talvikalastuksessa
 uistelu- ym. kalastuskilpailujen järjestäminen
 kevät- ja/tai syystapahtuman järjestäminen
 Vareslammen rakennusten hoito, puut
Ampumajaosto
 ampumaradan kunnostus- ja ylläpitotyöt
 koeammuntojen järjestäminen
 harjoitusammuntojen järjestäminen
 nitistyskilpailujen järjestäminen ME:ä vastaan
 seuran mestaruuskisat
 ampumaradan vuokraus ulkopuolisille, toiminnan supistaminen tai uudelleen järjestely v. 2008
 ampumaradan sähkölinjan korjaus v. 2008
Rakennusjaosto
 Keväällä talkoillaan hirvitorneja 2 kpl, jotka tullaan sijoittamaan mahdollisesti ”uuden tien” varteen.
Puheenjohtaja selvittää maanomistajilta mahdollisen sijoituspaikan ja mahdollisen tien käytön. Tornit
pystytetään sopivana ajankohtana.
 Samalla mahdollisesti hirvitallin siivous ja myöhemmin muut hirvitallin talkootyöt.
 Ampumaradan sähkölinjan korjaus
 Syyskuussa suoritetaan tarvittavat työt tulevaa kautta huomioiden niin ympäristön kuin kaluston
suhteen.
 Lisäksi talkoillaan tarpeen mukaan ja toivotaan runsasta osanottoa.
Riistanhoitojaosto
 nuolukivien vienti
 pienpetojen hävitys
 riistapellon teko
 vuokramaiden valvonta
Metsästys/hirviporukka
 Hirviporukka toimii entiseen malliin metsästyksenjohtajan johdolla.

