
   
 
 

  
   

 

VUOSIKOKOUSKUTSU 

 
Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry:n vuosikokous pidetään 
keskiviikkona 22.3.2023 Paanan koululla Jokioisilla.  
Kokouspaikan osoite: Asemakuja 1 31600 Jokioinen. 
 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.  

Kokous alkaa klo 18.00, valtakirjojen tarkastukset klo 17.00 alkaen.  

Liitteenä valtakirja ja kokouksen esityslista. 

Tervetuloa! 

Hallituksen toimeksiannosta, 

Toiminnanjohtaja, Juha Papinsaari 

 

Tarkistakaa yhteystietonne 

Tarkistakaa seuranne yhteystiedot Metsorekisteristä.  

Piirin postit lähetetään sähköpostitse seuran jäsenelle, jolla on henkilöryhmä "Seuran yhdyshenkilö".  

Päivittäkää Metsorekisteriin yhteyshenkilön tiedot tai ilmoittakaa uusi tieto osoitteeseen: 

etelahame@metsastajaliitto.fi 

 

Kiitos yhteistyöstä ! 

SML Etelä-Häme 
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SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON ETELÄ-HÄMEEN PIIRI RY 

VALTAKIRJA 

 

____________________________________________ ry  

metsästysseura 

 

Valtuuttaa seuraavan jäsenensä edustamaan seuraa Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry:n 

vuosikokouksessa 22.3.2023 vuosikokouksessa. 

Valtuutetut: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Seuran jäsenmäärä oli 31.12.2022     ____ jäsentä 

 

Paikka ja aika 

________________________  ___.___ 2023 

 

________________________ 

Seuran allekirjoitus 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON ETELÄ-HÄMEEN PIIRIN VUOSIKOKOUS 

Aika: 22.3.2023 klo 18:00 

Valtakirjojen tarkastus klo 17.00 alkaen 

Paikka: Paanan koulu, Jokioinen 

Ennen varsinaista kokousta puheenjohtajan tervehdys, huomionosoitukset ja palkitsemiset.  

Suomen Metsästäjäliiton puheenvuoro. 

Vuosikokouksen 2023 esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

4. Kokouksen asialistan hyväksyntä 

5. Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta 

6. Äänten laskijoiden (2) valitseminen 

7. Kokousedustajien valtakirjojen sekä äänimäärien tarkistaminen 

8. Esitetään piirin toimintakertomus 2022 

9. Esitetään piirin tilit vuodelta 2022 ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan 

tilinpäätös 

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille 

11. Todetaan piirihallituksen puheenjohtaja  

Kimmo Salo valittu vuoden 2022 vuosikokouksessa kaudelle 2022-23 

12. Piirihallituksen jäsenten valinta vuodelle 2023-2024.  

Erovuorossa: Ida-Mari Toivonen, Tytti Niemi, Kari Kuparinen, Eero Kakko ja Miika Näsi (ei ole 

käytettävissä) 

Miia Halonen eroaa hallituksesta kesken kauden → valitaan uusi jäsen toimikauden loppuajaksi. 

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023 

14. Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2023  

15. Piirin liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2023  

- Piirihallituksen esitys: seurajäsenet 17€/jäsen (alle 18-vuotiaat 8,50/jäsen), 

henkilöjäsenet 35€/jäsen, ei erillistä liittymismaksua 

16. Hallituksen ja toimikuntien jäsenten sekä kilpa-ammunnan lajijohtajien korvauksista hallituksen 

esitys:  

- kokouspalkkioita ei makseta. 

- hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten sekä kilpa-ammunnan lajijohtajien 

matkakulut korvataan valtion matkustussääntöjen mukaisesti.  

17. Talousarvion esittely ja vahvistaminen vuodelle 2023 

18. Piirin edustajien (2) ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöitten valinta SML:n liittokokouksiin 

19. Liitolle ja omille yhteisöille tehtävistä esityksistä päättäminen 

20. Keskustelu muista esille tulevista asioista 

21. Kokouksen päättäminen 


