TAIPALEEN ERÄ RY.
Vuosikokous

PÖYTÄKIRJA
2.8.2020

1. Kokouksen avaus
Seuran sihteeri avasi kokouksen klo 18.02. Paikalla oli 25 seuran jäsentä.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marko Hyvärinen ja kokouksen sihteeriksi Esa Laine.
3. Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Kari ja Arja Harvilahti.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokousilmoitukset:
o Kotiseutu-uutiset 16.7.2020
o Karjalainen 15.7.2020
o Seuran Facebook ja www-sivut 13.7.2020
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Vuosikertomus 2019
Sihteeri luki vuoden 2019 vuosikertomuksen. Vuosi oli seuran toiminnan osalta hyvin tyypillinen eikä
erikoisempia sattumuksia tapahtunut. Erikseen mainittakoon seuran radalle tehty uusi suojavalli sekä
kylän päiväkodin lapsien vierailupäivä seuran laavulla.
6. 2019 tilikertomus ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto
Seuran sihteeri kävi läpi tilien käytön ja talouden hallinnan pääseikat viime vuoden osalta, sekä luki
toiminnantarkastajien lausunnon. Seuran talous on vakaalla pohjalla, eikä tilien osalta löytynyt
huomautettavaa. Hirviporukan osuus seuran peijaismaksusta jäi viime vuodelta kirjaamatta. Tämä
painoi tilinpäätöksen n. 1000e alijäämäiseksi. Tilitys hoidetaan tämän vuoden puolella ja tämä
tasapainottaa tilit.
7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Seura päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille (hallitukselle) tili – ja
vastuuvapauden vuodelle 2019.
8. Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle



Erovuorossa Jarmo Tiilikainen ja Esa Laine
Muut jäsenet: Matti Lappalainen, Jari Immonen, Eino Nykänen ja Juha Karjunen

Valittiin johtokunnan uusiksi jäseniksi Jarmo Tiilikainen ja Esa Laine. Puheenjohtajana jatkaa
Jarmo Tiilikainen ja sihteerinä Esa Laine.

www.taipaleenera.com
https://www.facebook.com/groups/222101611477159/
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9. Toimitetaan tilin- ja toiminnantarkastajien vaalit
Entiset:



Reino Kontkanen, varalla Matti Lihavainen
Olavi Laukkanen, varalla Seppo Lappalainen

Seura valitsi tilin- ja toiminnantarkastajiksi Reino Kontkasen ja Olavi Laukkasen, heidän
varamiehinään jatkavat Matti Lihavainen ja Seppo Lappalainen.
10. Talous -ja toimintasuunnitelma v. 2020
Sihteeri kävi läpi kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Koronavirus vaikuttaa hieman
tämän vuoden kuluarvioon ampumaratavuorojen ja talkoiden läpivientien haasteiden osalta. Vuoden 2020
talous – ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
11. Liittymis- ja jäsenmaksut
Johtokunnan esitys:
 Liittymismaksu 200 € / alle 10 ha maata
 Alle 20 vuotiaille liittymismaksu 100€
 Jäsenmaksu 30 € / vuosi
Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.
11. Vieraskorttimaksut
esitys:
 Kyyhky : vieraslupa 5 € / 2 vrk tai 20€/kausi, ainoastaan isännän mukana.
 Vesilinnut: koko syksy 50 € tai 10 € / vrk
 Kanalinnut ja jänis : 5€ /vrk (metsästys isännän pisteistä ja kiintiöstä)
Maksun voi maksaa suoraan seuran tilille FI36 5234 5140 0152 03; isännän / vieraan nimi mainittava ja
maksukuitti oltava mukana jahdissa.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
12. Määrätään toimihenkilöiden kulukorvaukset
Johtokunnan esitys:
 Sihteeri 200 €
 Puheenjohtaja 150 €
 Majaemäntä 50 €
 Ampumaradanhoitaja 50€
www.taipaleenera.com
https://www.facebook.com/groups/222101611477159/
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Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
13. Uusien jäsenten valinta
Kokous päätti siirtää uusien jäsenten valinnan syyskokouksen yhteyteen, jotta voidaan ensin käsitellä
sääntöpäivitykset koejäsenyyden osalta.
14. Jaostot
Entiset vastuuhenkilöt:
 Riistanhoitojaosto:
o Eino Nykänen
o Olavi Laukkanen
o Pertti Janttonen
o Hannu Antikainen
 kalastuskilpailujaosto
o Seppo Lappalainen
o Jarmo Tiilikainen
o Marko Hyvärinen
 Ampumakilpailujaosto
o Matti Lappalainen
o Jukka Savolainen
o Jari Immonen
o Tommi Lasarow
 Kolarihirvet:
o Jari Lavikainen
o Tapio Lavikainen
 Petoyhdyshenkilö:
o Tapio Lavikainen
o Juhani Leskinen
Entiset vastuuhenkilöt ja jaostot valittiin jatkamaan.
15. Toimihenkilöt
Entiset:


Majaemäntä:
o Arja Harvilahti



Ampumaradanhoitajat:
o Matti Lappalainen
o Tommi Lasarov

www.taipaleenera.com
https://www.facebook.com/groups/222101611477159/
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Entiset toimihenkilöt jatkavat tehtävissään.
16. Muut esille tulevat asiat


Majan puuhuolto ja liiteriremontti
-seuran puheenjohtaja vastaa majan liiterin remontista ja kutsuu riittävän määrän
talkoolaisia apuun rakennustöihin. Puuhuolto hoidetaan ensi talven aikana, tämä syksy
ja talvi pärjätään polttamalla entiset puut vähemmäksi.



talkoot
- Talkoot päätettiin pitää 18.8 ampumaradalla, missä isompi työtarve. Lajitellaan
hylsyt, siivotaan alue ja raivataan loput pusikot. Samalla korjataan taulukehikot ja
rakennetaan ilmoitustaulu. Sihteeri hoitaa radalle punaisen lipun lipputankoon.



seuran omistuksessa olevan rahastotilin jatko ja tilinkäyttöoikeudet
- Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että ainakin osalle rahoista löytyy käyttöä seuran
omaisuuden korjaamisesta ja kalustohankinnoista. Seuraava kokous päättää
rahojen käytön kohteista, siihen asti jäsenet voivat lähettää ideoita ja toiveita
rahojen käyttämisestä ja kohdentamisesta, esim. saunan remontointia ja
ampumaradan laitteiston uusintaa yms.



Uudet nettisivut
- Seuran sivut ovat päivittymässä uudelle alustalle ja sisältöä kasaillaan tällä
hetkellä. Jäsenten toivotaan lähettävän kuvia sihteerille sivuille laitettavaksi. Sivut
julkaistaan elokuun loppupuolella.



Majan vuokrahinnoittelu
- Majan vuokrahinta on ollut aiemmin 30/vrk. Kokous päätti nostaa hintaa, uusi
hinta on 50e/vrk.



Majan, rättilaavun ja radan jätehuolto
- Kokous päätti hankkia laavulle ja majalle Puhas Oy:n jätehuollon. Sihteeri
neuvottelee sopimuksen ja seura hankkii uuden jäteastian. Tyhjennysväli koetetaan
neuvotella esim. 3 kertaa kesän aikana. Rata jatkaa vielä tällä hetkellä entisellä
kaavalla.

17. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

www.taipaleenera.com
https://www.facebook.com/groups/222101611477159/

4

TAIPALEEN ERÄ RY.
Vuosikokous

PÖYTÄKIRJA
2.8.2020

Kokouksen puolesta

Marko Hyvärinen

Esa laine

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen merkinnät kokouksen kulun mukaisiksi
Viinijärvellä ______/______ 2019

Kari Harvilahti

Arja Harvilahti

www.taipaleenera.com
https://www.facebook.com/groups/222101611477159/
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