
Koillis-Kemijärven Erämiehet Ry 
Talvikokous eräkämpällä 29.2.2020 

 
 
Pöytäkirja 
kokouksen avaus. Juho Sirviö avasi kokouksen klo 14.00 
 

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa.  
-Puheenjohtajaksi Juho Sirviö, Toiseksi puheenjohtajaksi Ville Kostamovaara tilien 
ajaksi. Sihteeriksi Toni Pelkonen ja pöytäkirjan tarkastajina sekä ääntenlaskijoina 
Jarmo Hannula ja Jukka Kostamo. 

 
2) Todetaan kokouksen laillisuus.  

-Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 

3) Hyväksytään työjärjestys.  
-Hyväksyttiin työjärjestys. 

 
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 
vahvistamisesta.  
-Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus, käytiin läpi toiminnantarkastajien 
lausunto, sekä luettiin edellisen vuoden vuosikokousten pöytäkirjat. Mukana pieniä 
lisäyksiä muista asioista? 

 
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

-Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 
 

6) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Teemu 
Kostamovaara ja Pentti Airio.  
-Valittiin johtokuntaan erovuoroisten tilalle Ville Kostamovaara ja Toni Pelkonen. 

 
7) Valitaan Hirvenmetsästyksen johtaja kaudelle 2020.  

-Valittiin Rainer Vihriälä. 
 

8) Valitaan metsästysseuran sihteeri kaudelle 2020.  
-Valittiin Toni Pelkonen 

 
9) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten 

varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.  
-Valittiin Jarmo Hannula ja Pentti Särkelä 



 
10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten. 

-Lisättiin toimintasuunnitelmaan jäsenmaksujen maksuun eräpäivä kesäkuun 
loppuun. Kerätään jäseniltä sähköpostiosoitteita jotta voimme täydentää 
jäsenrekisteriä. Hirvenpyyntilupien määräksi haetaan 15% kemijärven luvista. 
Varataan 10 kpl hirviammunta harjoitus kertoja rhy:ltä, käytetään tiedottamiseen 
asiasta hirviporukan whatsappia. Pidetään seuran pilkkikilpailut 28.3.2020 klo 12. 
pyritään järjestämään jäsentenvälinen hirvikävely (nuorten aktivoiminen), kesällä. 
5.3.2020 Petoyhdyshenkilö koulutus sallassa, tarvittaisiin meiltäkin henkilöitä 
mukaan. Johtokunnan muillekin jäsenille 50e kulukorvausta. 
hyväksytään toimintasuunnitelma edellä mainituilla asioilla korjattuna? 

 
11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.  

-Päätettiin liittyminen 50e ja nostetaan jäsenmaksu 30 euroon/v. 
 

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio. 
-Vahvistettiin tulo ja menoarvio tulevalle vuodelle. 

 
13) Valitaan tarpeelliset jaostot. 

(1) Riistanhoito ja riistalaskenta: Rainer Vihriälä ja Toni Pelkonen 
(2) Kilpailujaosto: Matti Vihriälä, Pentti Särkelä, Anja-Riitta Orava, Jukka 

Myllykoski, Toni Pelkonen 
(3) Talkoo jaosto: Markku Jaakola, Rainer Vihriälä, jukka sirviö 
(4) Valvonta: Kivelä Reijo  
(5) Naiset: Tuula Korpela, Ritva Kostamo, Sisko Alakangas, Ulla Lampela, 

Raili Kostamo, Liisa Vihriälä 
(6) Kämppäpäällikkö ja kämppäemäntä: Jukka Sirviö ja Tuula Korpela 

 
14) Valitaan SML- Lapin piirin kokousedustaja ja varajäsenet. 

-Valittiin Henri Piri. 
 

15) Hyväksytään seuran uudet kunniajäsenet.  
-Hyväksyttiin Sisko Alakangas.  

 
16) Hyväksytään seuran uudet jäsenet. Johtokunta esittää:  

Myllykoski Vilma, Helena Kostamo, Paavo Kostamo, Joni Virtanen, 
Jari Vauhkonen, Juho-Pekka Karhu, Aleksi Kostamo, Antti Arvola,  
Kumpula Matti. 

-Hyväksyttiin henkilöt koejäseniksi. Perustelut liitteessä 1. 
 

17) Päätetään ilmoitus-sanomalehti.  
-Hyväksyttiin viralliseksi ilmoitus lehdeksi Koti-Lappi 



18) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamis tapaukset. 
(1) Johtokunta esittää erotettavaksi seuraavia henkilöitä: Isomursu Antti, 

Juujärvi Urpo, Kivelä Jukka, Kostamo Rauno, Kursukangas Janne, Tapio 
Matti, Tepsa Harri, Sandström Stig, Hautamäki Mikko, Parkkinen Ismo, 
Rajatalo Pasi, Peura Janne, Severikangas Juha, Rajatalo Juha, Majava 
Kimmo, Kantola Joni, Kivelä Jani. 
-Kokous päätti erottaa kyseiset jäsenet, perustelut liitteessä 1. 

 
19) Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään 

kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 
-Ei ollut asioita. 

 
20) Päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia jäseniä 

edustetaan.  
-Päätettiin, että valtakirjoilla kuten aikaisemminkin. 

 
21)Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä. 

-Ei ollut asioita. 
 

22)Päätetään haettavasta hirvilupa määrästä.  
-Päätettiin toimintasuunnitelman mukaan 15% kemijärven alueen luvista. 

 
23) Päätetään seuralle kuuluvasta hirvi määrästä.  

-Päätettiin 4 aikuista hirveä seuralle.  
 

24) Päätetään maan metsästysoikeuden vuokraajille jaettavasta hirvien määrästä. 
-Päätettiin pyytää maanomistajille 3 hirveä. 

 
25) Päätetään hirvenpyynnin aloittamisajankohdasta.  

-Päätettiin, että ministeriön määräyksen mukaan. 
 

26) Yhteismetsän irtopalstojen vuokraus. Jatketaanko vuokrasopimusta? Vaaditaan 
myös pienriistan pyynti nyt mukaan!  
-Päätettiin jatkaa sillä ehdolla, että pienriista on myös mukana. 

 
27) Hirvenpyynnin mahdollinen lopetus kesken pyyntikauden. Miten toimitaan? 

-Päätettiin pitää ylimääräinen yleinen kokous pyynnin jatkosta marraskuun 
viimeinen lauantai ja muodostetaan uudelleen hirvenpyynti ryhmät. 

 
28) Seuran tilien yhdistäminen. 

-Hyväksytään tilien yhdistäminen. 
29) Lahtivajan remontin kuoletusmaksut.  



-Päätettiin ettei peritä kuoletusmaksuja. Uuden kattilakunnan tullessa hirviporukkaa 
peritään teurastamon kynnysraha 33 € 

 
30) Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä. 

1) Seuran rahatilanne (9.2) tileillä: Liite 1. 
 

2) Johtokunta valmistelee seurakohtaista hirven hoito-ja verotussuunnitelmaa 
kesäkokoukseen. -Hyväksytään. 

 
3) Metsästysoikeuden vuokranantaja voi halutessaa siirtää pidättämänsä oikeuden 

kolmannelle ilmoittamalla siirrosta ja metsästyksen järjestelyistä vuokralaiselle. 
Vuokralainen voi siirtää metsästysoikeuden kolmannelle. jos se on sopimuksessa 
sallittuna. Seuran sääntöjen puitteissa. Keskustelua miten jatkossa toimitaan? 
-Johtokunta selvittää asiaa kesäkokoukseen. 

 
4) Tarkistetaanko hallinnon palkkioita kesäkokoukseen mennessä? Minkä suuruinen 

se olisi?  
-Tarkistettiin palkkioita, 50€/vuosi per johtokunnan jäsen. 

 
31) Päätetään kokous.  

  -PJ päätti kokouksen klo 16.47 
 
 
Eräkämpällä 29.2.2020 
 
Puheenjohtaja Puheenjohtaja Sihteeri 
 
__________________ ___________________ __________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
___________________________        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


