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1. Jouni Simola avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Jukkala ja sihteeriksi Jouni Salopelto. 

 

3. Todetaan kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on kutsuttu koolle 

 Etelä-Saimaa lehdessä 5.1.2020. 

 

4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Sorsa ja Joni Sorsa, jotka 

 toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

6. Esitettiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2019. Toimintakertomus 

 hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

 

7. Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta 

         2019, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä. Hyväksyttiin tilinpäätös 

 tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019. 

 

8. Päätettiin myöntää tili ja vastuuvapaus johtokunnalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019. 

 

9. Johtokunnan puheenjohtajaksi (seuran puheenjohtaja) valittiin Jouni Simola 

seuraavaksi toimikaudeksi 2020 (1 vuosi).  

 

 Valitaan johtokuntaan 3 uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat 2020, 

 Esko Seppänen, Perttu Jukkala ja Jouni Salopelto (1/2 on erovuorossa vuosittain): 

 

Jouni Salopelto pyytää eroa, tilalle valittiin Joni Sorsa. Esko Seppänen ja Perttu 

Jukkala jatkavat. Jouni Salopelto tulee eroamaan rahastonhoitajan tehtävästä. 

Rahastonhoitajan tehtävään on etsittävä vuoden sisällä uusi henkilö. 

     

10. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja 2 varatoiminnantarkastajaa:  

Valittiin toiminnantarkastajiksi Joni Karhapää ja Juho Sorsa.  

Varatoiminnantarkastajiksi Vesa Tiainen ja Kimmo Torniainen. 

 

11. Vahvistettiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma toimikautta 

         2020 varten. 

 

12. Hyväksyttiin toimikauden 2020 tulo- ja menoarvio (budjetti 2020). 

 

13. Päätettiin yhdistyksen liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus. 

 Liittymismaksuksi maanomistaja jäsenelle100 €, ei maanomistaja jäsenelle 500 € 

ja jäsenmaksuksi seuran jäsenille 30 €. 
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14. Valittiin vastuuhenkilöt seuraaville jaostoille ja toimikunnille.  

 Riistanhoito, Kari Jukkala 

 Ammunta ja kilpailutoiminta, Rauno Laapas ja Sami Lappalainen 

 Kennel, Sami Lappalainen 

 Suurpeto yhteyshenkilö, Sami Lappalainen 

 Rhy:n vaatimat suurpetojohtajat, Sami Lappalainen ja Perttu          

  Jukkala 

 Pienpetometsästyksen yhteyshenkilö, Juho Sorsa        

 

15. Toimitetaan uusien jäsenten vaali, 2/3 kannatus tarvitaan: 

- koejäsenten ottaminen varsinaisiksi jäseniksi ja jäsenanomukset  

- 2019 valituilla koejäsenillä 1 v jäljellä koeaikaa, Anna Kemppi, Pete 

Hyvärinen ja Aleksi Simola 

- Uusia jäsenanomuksia ei ole tullut kokoukseen.  

 

16. Päätetään jäsenten erottamisesta (2/3 osan kannatus tarvitaan). Syy; oma pyyntö tai 

   jäsenmaksun maksamatta jättäminen: 

 

 Eronpyyntöjä ei ole tullut. Ketään ei ole tarvetta erottaa. 

  

17. Maanvuokrasopimusten tilanne. Johtokunta hoitaa ajan tasalle. Työ on menossa. 

 

18. Päätös digitaalisen vaakan hankinnasta lihankäsittelyyn: Hankitaan vaaka. 

 

19. Seuran vanhemman historiikin keräys, ennen perustamisvuotta 1958.  

 

Vastuuhenkilön valinta, johtokunnan ehdotus: 

 Jaakko Kemppi esitti 2019 vuosikokouksessaseuran historian 

keräämistä vielä, kun Jaakko Kemppi, Pentti Jukkala, Erkki Jukkala 

ym. henkilöitä on käytettävissä. Johtokunta ottaa kopin ja laitaa asian 

käyntiin, haastattelut ja nauhoitukset. 

 työ ei ole edennyt. Vetäjä nimettävä. Seuran jäsenistöstä tai 

johtokunnasta: Asia jäi vielä johtokunnan valmisteltavaksi. 

  

20. Muut asiat, (käyty keskustelua) 

 Joni Karhapää, esitti Trap radan muuttamista, asia siirretään 

kesäkokouksen ratkaistavaksi. 

 Kylmiön rakentamista, johtokunta voisi valmistella asiaa alustavasti. 

 Peuraluvat 2020 RHY:n kokoukseen, haetaan 2+2. 

 Kaurispukin kevätjahti 16.5. – 15.6. enintään 2 kpl, lihat 

ampujalle, viesti kaurisryhmään ja ampuja tekee lakisääteisen 

ilmoituksen. 
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 Toivarilan osakaskunnan vesialueista osaa kysytään vuokralle. 

 muut tiedotusasiat:  

 hirvenhiihto (tai kävely) Korkea-Ahossa maaliskuussa 2020. 

 Päätetään kevään talkoista, päivämäärät ja vastuuhenkilöt (johtokunta). 

 toukokuun puutalkoot, majan kunnostustalkoot. Majan alueen siivous 

yms. (johtokunta kutsuu). 

 Ka -Tani ampumakilpailut ja samalla seuran mestaruuskilpailut 

lauantaina toukokuun lopulla majalla. 

 

21. Kokouksen päättäminen, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:38. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, Lappeenrannassa 27.1.2020 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

Kari Jukkala    Jouni Salopelto 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

Joni Sorsa    Juho Sorsa 


