
  
Kytät ry    PÖYTÄKIRJA 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: 06.03.2017 klo 17:00 
 
Paikka: Seuran kodalla Kyttälässä 
 
 
1  Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja Petri Hakanen avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

Paikalla jäsenet  Janne Saarikko, Jarmo Turkki, Raimo Mönttinen, Veikko Salonen  
ja Tuomo Enroos. 

 
2 Tilit 2016 

Kuluneen kauden tilit olivat vielä toiminnantarkastajilla. Hallitus oli allekirjoittanut 
tilinpäätöksen ennen tarkastajille toimittamista. 

 
3 Puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet 

Puheenjohtaja Petri Hakanen ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta tulevassa 
seuran kokouksessa. Erovuoroiset jäsenet: Janne  Saarikko, Jarmo Turkki ja Veikko 
Salonen. 

 
4 Toimihenkilökorvaukset 2017 

Päätettiin esittää kokoukselle maksujen ennallaan pitämistä. puh.joht. 150 €, siht. 
350 € ja rahastonhoitaja 250 €. 

 
5  Liittymis- ja jäsenmaksut, vieraskortit 

Liittymis- ja jäsenmaksut esitetään säilytettävän edellisvuoden suuruisina. Hallitus 
esittää tarkennettavaksi seuran alueella maataomistavan hakijan liittymismaksun 
50€ edellytyksen koskevan vain metsästyskäyttöön ja vuokraukseen soveltuvaa 
maanomistusta. Vieraskorttimaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. 

 
6 Jäsenhakemukset ja seurasta eronneet 

Uusia jäsenhakemuksia on tullut 5 kpl. Hakijat ja hallituksen esitys koejäsenyydestä 
tai liittymismaksusta: Juntunen Maria 150€, Tikka Kimmo 150€, Nenonen Eero 
koejäsenyys, Kyllästinen Jaakko 50€, Luukkonen Verneri  koejäsenyys. Seurasta 
eronneita ei ole. 

 
7 Riistailmoitukset 

Riistailmoituksia tulee edelleen vain alle puolelta jäsenistä. Saalismäärät edelleen 
vähentyneet vuoden takaisesta. Hallitus muistuttaa jäsenistöä palautuksen 
sääntömääräisyydestä. 

 
8  Vuosipäivämuistamiset ja palkitsemiset 

Kevään kokouksessa muitettavat: 50v. Heikki Piispala ja Tapio Vehkovuori.  70 v. 
Rainer Viksilä. 
 

 
 



9 Vuokrasopimustilanne 
Tänä vuonna vanhenevia ja uusittavia sopimuksia on 10 sopimusta. 
UPM  7 sopimusta, lisäksi Rasinpelto, Mutala ja Rantasuo. 

 
10 Hirvilaskenta 2017 

Hirvilaskentaa ei tänä vuonna voitu suorittaa huonon lumitilanteen vuoksi. 
Kaatolupien hakemiseksi kannasta on riittävä tieto. 

 
11 Peuran metsästys 

Käytiin läpi seuran yhteisjahtina toteutetun kaurisjahdin lopputulosta. Kaadettiin 1 
kauris vuokramaalle, jolle ei kauriin metsästykselle ollut vuokrasopimuksessa lupaa. 
Metsästyksen johtaja oli kuitenkin pyytänyt erillislupaa maanomistajalta ennen 
kaatoa, ja saanut luvan. 
Asia otetaan esille seuran talvikokouksessa ja kuullaan jahdin johtajaa.  Hallitus  
päättää järjestäytymiskokouksessaan mahdollisista seuraamuksista. 
 

12 Whats App Kytät tiedotus-ryhmä 
Hallitus aikoo perustaa ja ylläpitää tiedotusryhmän, johon jäsenet voivat hakea 
liittymistä. Virallinen tiedotus tapahtuu edelleen säännöissä määrätyillä tavoilla. 
 

13 Vaherin pilkkikilpailut 
Vaheri järjestää kevään pilkkikilpailut. Kyttien osuutta koordinoi Raimo Mönttinen 
 

14 Muut asiat 
 Hallitus esittää, että seuraa sidosryhmissä edustavat valitsee hallitus. 
 
 
15 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------          -------------------------------------------------- 
 
  Puheenjohtaja  Petri Hakanen    Sihteeri  Tuomo Enroos 


