
Metsästys- ja Kalastusseura   Pöytäkirja 
Savinan Erä ry 
 

    15.3.2015 
 
Talvikokous 
 
 
Aika: 15.3.2015, klo 18.00 
Paikka: Sarkapirtti 
Läsnä: 24 seuran jäsentä. 
 
ASIAT: 
 

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja  Matti Tolvanen. 
Päätös: Matti Tolvanen avasi kokouksen ja kertoi ajankohtaisista asioista. 

 
2. Kokousvirkailijoiden valinta. 

Päätös: 
- puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kellokumpu 
- sihteeriksi valittiin Marko Niemelä 
- pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Toivo Kokko ja Olli Kokko 
- ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat. 
 

3. Kokouksen laillisuuden  ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 
lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilin-
päätöksenvahvistamisesta kuluneelta toimintavuodelta. 
Päätös: Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
esitettiin. Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin. 

 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvol-

lisille. 
Päätös: Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 

 
7. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali v. 2015 

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kellokumpu. 
 

8. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. 
- erovuorossa Hannu Komu, Tuomo Kantola ja Juha Hautajärvi 
Päätös: Valittiin Hannu Komu, Tuomo Kantola ja Juha Hautajärvi 

 
9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten va-

ramiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle 
- entiset Päivi Roininen ja Pertti Kantola, varamiehet Toivo Kokko ja Pek-
ka Salko. 



Päätös: Valittiin Päivi Roininen ja Pertti Kantola, varamiehet Olli Kokko ja 
Pekka Salko. 

10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta 
varten, ja päätetään metsästysammunnan harjoittelusta. 
Päätös: Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vahvistettiin.  
 

11. Päätetään seuran jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta. 
- entiset maksut: 
 jäsenmaksu 25€ 
 liittymismaksu 50€ 
 SML- jäsenmaksu 12€ (hallituksen esitys 13€) 
 Riistapirttirahastomaksu 100€ 
Päätös: Päätettiin hallituksen esittämät maksut. 

 
12. Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta 

kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta 
ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta. 
Päätös: Ei anomuksia. 
 

13. Päätetään seuran 40-vuotisjuhlien järjestämisestä. 
Päätös: Päätettiin järjestää 40-vuotisjuhlat. Hallitus päättää ajankohdan. 
 

14. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio. 
- hallituksen esitys 
Päätös: Tulo- ja menoarvio vahvistettiin hallituksen esittämässä muodos-
sa. 

 
15. Hyväksytään yhdistyksen uudet kunnia- ja kannattajajäsenet, jolloin vä-

hintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on 
oltava hyväksymisen kannalla. 
Päätös: Ei uusia jäseniä. 

 
16. Valitaan hirvenmetsästyksen johtaja vuodelle 2015 ja hyväksytään hir-

vieläinten metsästyssäännöt. 
Päätös: Hirvenmetsästyksen johtajan valinta päätettiin siirtää kesäkoko-
ukseen. 
 

17. Vahvistetaan kalastussääntö 
Päätös: Päätettiin jatkaa kalastussääntöä entisellään uuden kalastuslain 
alkuun asti. 
 

18. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin 
- SML Lapin piiri Jorma Kellokumpu 
- Suomen vapaa-ajankalastajien liitto Lapin piiri Einari Selkälä 
- Lapin Kennelpiiri Tuomo Kantola 
 

19. Päätetään seuraaville yhdistyksille tehtävistä esityksistä. 
- Suomen riistakeskus Lapin piiri  



- SML Lapin piiri 
- Suomen vapaa-ajankalastajien liitto Lapin piiri 
- Lapin Kennelpiiri  
- Sallan rhy 
Päätös: Ei esityksiä em. yhdistyksille. 
 

20. Jaetaan riistanhoito- ja toimintakilpailun palkinnot. 
Päätös: Jaettiin rh- ja toimintakilpailun palkinto Sami Klemetille. 
 

21. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään 
kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 
Päätös: Ei muita asioita 

 
22. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kui-

tenkaan voida tehdä päätöstä. 
Päätös: Keskusteltiin karhunhaukkukokeen tuomarikurssista ja riistakol-
mion laskennoista. Seura järjestää tuomarikurssin elokuussa, mikäli löytyy 
ylituomari pitämään kurssia. Matti Tolvanen laskee Kallunkivaaran riista-
kolmion, Vilman kolmion laskee Pekka Selkälä. Keskusteltiin tulevista 
eduskuntavaaleista ja hirvenmetsästyksen aikaistamisesta. 
 

23. Kokouksen päättäminen. 
Päätös: Kokous päätettiin klo 19.30 


