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Yleistä

Seuramme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19 helmikuuta Ilmiin majalla 48  yhdistyksen
jäsenen ja 7 jäsenkokelaan voimin. 

Johtokunnan puheenjohtajaksi tuli kaksi ehdotusta, Kalle Syrilä ja Janne Lätti. Molemmat saivat 
kannatusta joten järjestettiin suljettu lippuäänestys. Äänioikeutettuja oli 48. Äänestyksen tulos:
Kalle Syrilä 10 ääntä, Janne Lätti 36 ääntä, tyhjiä 2. Näin Janne lätti tuli valituksi Köyliön 
Metsästysseuran johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2023. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet
Pekka Huhtamaa, Timo Kaunisto ja Mikko Vännilä valittiin uudelleen.   Sihteerin tehtävät tullaan
jakamaan varsinaisiin sihteerin tehtäviin ja rahaston hoitajan tehtäviin. Näihin tehtäviin ovat 
lupautuneet Kristiina Parkkila ja Heli Varpia. Bjarne Jäntti  toimii edelleen kirjanpitäjänä. 
Jaostoihin ei tullut muutoksia.

Johtokunnan esitys jahtipäälliköksi oli Antti Varpia, kokouksessa esitettiin Juhani Rouhiaista, 
molempia esityksiä kannatettiin. Suoritettiin suljettu lippuäänestys, äänioikeutettuja oli 50. 
Äänet jakaantuivat seuraavasti: Antti Varpia 27 ääntä, Juhani Rouhiainen 18 ääntä, tyhjiä 5. 
Jahtipäälliköksi valittiin Antti Varpia 

Onnittelut uudelle puheenjohtajalle ja jahtipäällikölle! Yhdessä näitä hommia tehdään.

Kokous sujui hyvässä hengessä ja keskusteluakin syntyi jonkin verran.

Jäsenmaksut ja jäsenmäärä:

Jäsenmaksuksi päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti 70€ kaikille jäsenille, yli 70 v 
täyttäneiden alennetusta jäsenmaksusta luovuttiin. Liittymis maksuiksi päätettiin  johtokunnan 
esityksen mukaisesti 300€, alle 18 v liittymismaksu 100€. Seuramme jäsenmäärä oli 31.12.2022 
234 jäsentä. Jäsenvalinnoissa uusiksi jäseneksi valittiin suoraan Ville Männistö, Pirita Ylermä, 
Jani Kaunisto, Tuila-Riitta Heino, Kivinen Tapani ja Kaunisto Venla. Koejäseniksi valittiin Kalle 
Manninen, Daniel Kemppainen, Eetu Sulo ja Joni Huovinen.

Tervetuloa toimintaan mukaan uudet jäsenet! Erityisesti toivomme teidän osallistuvan 
seuramme erilaisiin talkoisiin, sekä kehittämään ampumataitoanne seuramme harjoitus illoissa 
ja ampuma simulaattorillamme. Jäsenmaksu ja liittymismaksu tulee keskitetyn jäsenmaksu 
palvelun kautta Suomen Metsästäjäliiton lähettämänä joko sähköpostitse tai sitten kirjeenä.

Jäsenmaksut tulee suorittaa vuosittain seuran sääntöjen 5 § mukaisesti toukokuun loppuun 
mennessä. Mikäli maksut eivät tule ajallaan hoidetuksi, seuran vuosikokous erottaa jäsenen! 
KÄYTTÄKÄÄ VIITENUMEROA MAKSAESSANNE JÄSENMAKSUNNE!

Talous

Talouden osalta tuloslaskelma on 1.128,29 € miinuksella.  Lallin Tuvan lainaa on jäljellä 
viimeinen 5.000 euron maksuerä. Sähkön hinnan nousu on osaltaan vaikuttanut jäsenmaksun 
korottamiseen.

Metsästysmajat

Ilmijärven  Majalla ei tehty remontteja kauden aikana. Majan saunalle asennettiin 
ilmalämpöpumppu. Ilmiin majan tuotot kasvoivat noin 2800 e. Maja oli vuokralla ulkopuolisille ja
seuran omassa käytössä. Sauna oli vuokralla  samoin ulkopuolisille ja seuran jäsenille. Vuonna 
2015 alkanut yhteistyö Kokemäen avantouimareiden kanssa jatkui hyvässä hengessä. Sauna oli 
vuokrattuna heille talvikaudella tiistai, perjantai ja sunnuntai iltoina. Kesäkaudella heillä oli 
vuokralla keskiviikko ja sunnuntai illat. Majan vuorokausimaksu on 200 € ja päivä- tai iltakäyttö 
150 €.
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Sauna ulkopuolisille su – ke 70 €, pe – la 85 €, jäsenten saunahinnat pysyvät ennallaan eli pe – la 
40 € ja su – ke 10 €. Muut järjestelyt ovat entisen mukaiset. Varaukset Ilmiin osalta tulee tehdä 
Mattilan Jukalta puh. 5545 112 (huoltokeskus) josta saa avaimet ko. päivänä sekä pankkisiirron. 
Käytön jälkeen siivous kuuluu vuokraajalle. Talonmiehenä Ilmiissä jatkaa Juhani Rouhiainen. 
Torstaisin on sauna jäsenten ja maanomistajien käytettävissä, käykäähän saunomassa!  Lallin 
Tupaa jäsenet voivat käyttää vapaasti, jäsenten vierailta peritään kulukorvausta 10 €/kerta. 
Käyttäkäähän ahkerasti Lallin Tupaa ja siellä olevaa ampumasimulaattoria! Savusauna Lahtivajan
tontilla lämpesi pari kertaa kauden aikana. Lahtivajan kota on jäsenten käytössä vapaasti.

Johtokunta valtuutettiin laatimaan luovutuskirja Lehtilän kiinteistön  rakennuskannasta 
maapohjan omistajalle, Honkaselle. Lehtilän kiinteistön maapohjan vuokra-aika oli päättynyt jo 
vuonna 2021, jolloin seuralla olisi ollut 3 kk aikaa siirtää tai purkaa omistamansa rakennukset. 
Juridisesti rakennukset ovat siirtyneet maapohjan omistajalle Honkaselle jo tuolloin.  Honkasen 
kanssa on alustavasti neuvoteltu ja hän on halukas ottamaan rakennuskannan itselleen 
korvauksetta.

Muuta

Vuosikokous päätti, että riistanhoito- ja pienpetokilpailua jatketaan myös alkaneella kaudella. 
Johtokunta ja hirvieläinseurue sai valtuudet anoa tulevan metsästyskauden kaatoluvat 
hirvieläinten osalta. Hirvi- ja peurakannan vahvuutta tulee seurata tarkasti ja tulevien 
kaatolupien määriä tulee harkita huolella. Klapi-, riistanhoito- ym talkoita tullaan järjestämään 
joten seurailkaa sähköpostianne.

Johtokunta:
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2023:
Puheenjohtaja Lätti Janne Kokemäentie 170 27710 Köyliö 0400 590114

janne.latti@biolan.fi
Jäsen Timo Kaunisto
Jäsen Erkki Hietala Vinnarintie      27710 Köyliö  0400 369169
Jäsen Huhtamaa Pekka Kokemäentie 511 27710 Köyliö 050-5408210  

    pekhuh65@hotmail.com
Jäsen Laukkanen Ville Sunikantie 63  27740 Voitoinen 040 5490901
Jäsen Vännilä Mikko Santamaantie 12 27750 Köyliö 050-4003435
Sihteeri Kristiina Parkkila
Rahastonhoitaja Heli Varpia
Kirjanpitäjä Jäntti Bjarne Rialtonkuja 4 A 00580 Helsinki

Hyvää kevättä, lämpimän kesän ja uuden metsästyskauden odotusta Teille 
kaikille toivottaa

KÖYLIÖN METSÄSTYSSEURA ry.

Janne Lätti Pekka Huhtamaa
puheenjohtaja väistyvä sihteeri  


