RUOVEDEN METSÄSTYSSEURA RY

PÖYTÄKIRJA

TALVIKOKOUS 2021
Aika: torstaina 27.5.2021 klo 17.00 alkaen
Paikka: seuran Kalettoman maja
Osallistujat: 26 Ruoveden Metsästysseuran jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä .
1. Kokouksen avaus:
V. Pessi kertoi vuoden 2020 tapahtumista ja riistakannasta, sekä tämän vuoden tapahtumista.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaan.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sillanpää, sihteeriksi Heikki Korpela, sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Matti Pulakka ja Timo Ruokkeinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla
ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsu oli Ruovesi-lehdessä 19.5., kotisivuilla 15.5. ja jäsentiedotteessa 16.5. Siirretystä
talvikokouksesta ei tullut jäsenistöltä moitteita tai vaatimusta pitää sitä aikaisemmin. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi .
5. Esitetään 2020 toimintakertomus, tilinpäätös, ja toiminnantarkastajien lausunto.
Pj. V. Pessi esitti pääpiirteittäin v. 2020 toimintakertomuksen ja taloudenhoitaja A. Moksunen
tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.
6. Päätetään 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2020.
Vahvistettiin toimintakertomus, tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille
vastuuhenkilöille vuodelta 2020 .
7. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista kokouspalkkioista ja muista korvauksista
vuodelle 2021.
Esitys: Taloudenhoitajalle, joka on jäsen, esitetään kohtuullista korvausta, tai taloudenhoito
voidaan antaa ulkopuoliselle tehtäväksi korvausta vastaan. Johtokunta ei esitä muiden
toimihenkilöiden kokouspalkkioita tai kulukorvauksia. Aivan välttämättömät matkakustannukset
korvataan johtokunnan suostumuksella.
Esitys hyväksyttiin.
8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veijo Pessi.
9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa: Marko Aaltonen ja Eero Lahtinen, sekä Pekka Leinonen.
Muut jäsenet: Eero Asunta, Heikki Korpela ja Antti Moksunen.
Erovuorossa olevat Marko Aaltonen ja Eero Lahtinen valittiin uudelleen ja Pekka Leinosen tilalle
valittiin Heikki Lindeman.
10. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden vaali
alkaneelle toimintakaudelle.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Salonen ja Juhani Sillanpää. T. Salosen varahenkilöksi valittiin
Hannu Salonen ja J. Sillanpään Matti Seppänen.

11. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma 2021 ja määrätään
jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään riistanhoitovelvoitemaksun
määräämisestä ja suuruudesta, sekä päätetään talkoovelvoitemaksusta.
Esitys: vapaaehtoinen riistanhoito- ja talkoovelvoitemaksu 10 euroa, ellei osallistus
riistanhoitotyöhön tai talkoisiin.
Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma ja hyväksyttiin vapaaehtoinen riistanhoito- ja
talkoovelvoitemaksu 10 euroa, ellei osallistu riistanhoitotyöhön tai talkoisiin .
12. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
Esitys: liittymismaksu 450e ja jäsenmaksu 50e.
Päätettiin liittymismaksuksi 450 euroa ja jäsenmaksuksi 50 euroa .
13. Vahvistetaan talousarvio 2021.
Talousarvio vahvistettiin muutamin pienin korjauksin.
14. Päätetään jäsenyyksistä ja osallistujat piirikokouksiin.
(Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Kennelliitto ja Suomen Ajokoirajärjestö ry).
Päätettiin olla Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Kennelliiton ja Suomen Ajokoirajärjestön jäseniä
ja kokouksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta.
15. Valitaan Vuoden metsästäjä 2020.
Vuoden metsästäjäksi 2020 valittiin Veijo Pessi. Perusteluina valinnalle olivat Veijon erittäin
ansiokas ja ahkera työ monin tavoin seuran hyväksi. Veijo suunnittelee, toimittaa, taltio, tiedottaa
ja ennen kaikkea saa tulosta aikaan näyttämällä hyvää esimerkkiä koko jäsenistölle kaikessa
toiminnassa.
16. Jäsenasiat.
Seuran kesäkokouksen jälkeen valitut uudet jäsenet ovat Joonas Asunta, Marko Inkinen, Pekka
Kojola, Kimmo Penttinen ja Eero Perimäki, sekä koejäsenet Rauli Mikkilä ja Jarmo Puputti. Paikalla
olleet Kimmo Penttinen, Rauli Mikkilä ja Jarmo Puputti esittäytyivät. Muut olivat poissa.
Seuran pitkäaikainen jäsenemme Taisto Kekki menehtyi äkillisen sairauskohtauksen seurauksena
17.4. 77-vuoden iässä ja ehti olla seuran jäsenenä 56 vuotta. Hänen muistoksensa järjestetään
syksyllä Taiston muistojahti.
Sihteeri luki merkkipäivän viettäjät 2021.
Pasi Omenainen täytti 18.4. 50-vuotta ja oltuaan seuran jäsenenä 22 vuotta palkittiin seuran viirillä
ja puukolla. Paikalla ollutta 22.5. 70-vuotta täyttänyttä Matti Pulakkaa onniteltiin ja 1.5.
merkkipäivää viettänyttä Mirja Pulkkia onniteltiin ruusulla. Muut merkkipäivän viettäjät onnitellaan
kesäkokouksessa.
17. Hirvieläinten pyyntilupien hakeminen ja metsästyssopimus Pyydysperän Paukun kanssa.
Esitys: pyyntiluvat haetaan määräaikaan mennessä seuran puheenjohtajan ja
metsästyksenjohtajan toimesta RHY:n ja riistakeskuksen suositusten mukaan.
Esitys: valtuutetaan Veijo Pessi, Marko Aaltonen ja Antti Moksunen uusimaan metsästyssopimus
Pyydysperän Paukun kanssa.
Hirvieläinten pyyntiluvat haettiin esityksen mukaan 30.4. mennessä ja metsästyssopimuksen
uusimen valtuutettiin tekemään sillä muutoksella, että sen tekee seuran puheenjohtaja,
hirvijaoston johtaja ja metsästyksen johtaja.
18. Hyväksytään seuran tietosuojaselosteen päivitys 2021.
Seuran oman jäsenrekisterin lisäksi henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville
palveluntarjoajille: Suomen Metsästäjäliitto (Metso-rekisteri), palkanlaskentaa ja/tai kirjanpitoa
suorittavalle tilitoimistolle, Suomen Riistakeskus (Oma riista), Belectro Oy (Reviiri), Yhdistysavain
Vitec Avoine Oy (kotisivut).

Tietosuojaselosteen päivitys hyväksyttiin.
19. Päätetään kotisivujen jäsensivujen käyttöönotosta ja sisällöstä.
Päätettiin ottaa kotisivujen jäsensivut käyttöön ja sivuille pääsy edellyttää jäsenen nimen ja
sähköpostin tallentamista Yhdistysavaimen kotisivuille. Kaikilla jäsenillä ja naisjaoston jäsenillä on
oikeus päästä jäsensivuille. Jäsensivuille tallennetaan vain jäsenille tarkoitettu aineisto, kuten
kokousaineistot ja jäsenasiat. Jäsensivuille pääsee kirjautumaan omalla sähköpostiosoitteella ja
salasanalla. Kotisivut pidetään kuitenkin ulkopuolisille mahdollisimman avoimina ja informatiivisina.
20. Vuosikokoukselle osoitetut esitykset.
Esityksiä ei ollut.
21. Muut esille tulevat asiat.
Ruoveden RHY:n vuosikokous pidetään OP:n kokoustilassa 10.6.2021 klo 17.00 alkaen. Valtakirjojen
tarkastus alkaa klo 16.30.
Ruoveden RHY:n toimintakalenteri on RHY:n ja seuran kotisivuilla sekä Ruovesi lehdessä 2.6.
Karhun yhteisluvan alueella suunnitellaan haettavaksi yhden karhun lupaa.
Seuran kesäkokous pidetään elokuun alussa.
Päätetiin pitää kesäkokouksen yhteydessä huutokauppa majan hellasta ja mahdollisesta muusta
tarpeettomasta tavarasta.
Hannu Salonen ilmoitti, että Anttilasta lähtevä tie metsästysmaille on toistaiseksi ajokiellossa
huonon kunnon takia. Se pyritään kunnostamaan kesän aikana.
22. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.47.

____________________________
Juhani Sillanpää
puheenjohtaja

_______________________________
Heikki Korpela
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

_____________________________
Matti Pulakka

_______________________________
Timo Ruokkeinen

