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RUOVEDEN METSÄSTYSSEURA RY    ESITYSLISTA 

TALVIKOKOUS 2022     

Aika:  sunnuntaina 20.3.2022 klo 12.00 alkaen 
Paikka:  seuran Kalettoman maja 
Osallistujat: Ruoveden Metsästysseuran jäsenet. 
 

1. Kokouksen avaus, seuran puheenjohtaja Veijo Pessi. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaan. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

5. Esitetään 2021 toimintakertomus, tilinpäätös, ja toiminnantarkastajien lausunto. 

6. Päätetään 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2021. 
 

7. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista kokouspalkkioista ja muista korvauksista 
vuodelle 2022. 
Esitys: Taloudenhoitajalle, joka on jäsen, esitetään kohtuullista korvausta työstään tai 
taloudenhoito voidaan antaa ulkopuoliselle tehtäväksi korvausta vastaan. Johtokunta ei esitä 
muiden toimihenkilöiden kokouspalkkioita tai kulukorvauksia. Välttämättömät matkakustannukset 
korvataan johtokunnan suostumuksella. 
 

8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. 

9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. 
Erovuorossa: Eero Asunta, Heikki Korpela ja Antti Moksunen. 
Muut jäsenet: Marko Aaltonen, Eero Lahtinen ja Heikki Lindeman 

10. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden vaali 
alkaneelle toimintakaudelle. (v. 2021 Timo Salonen, varah. Hannu Salonen ja Juhani Sillanpää, 
varah. Matti Seppänen). 

11. Uuden lahtivajan rakennushanke. 
Käsitellään lahtivajan eri toteutusmahdollisuuksia seuran omana hankkeena tai yhdessä muiden 
seurojen yhteishankkeena ja aikataulua. 
Päätöksenteon pohjaksi esitetään: toteuttamissuunnitelma, piirustus, kustannusarvio, 
rahoitussuunnitelma ja käyttökustannusarvio. 
Esitetään talvikokoukselle antaa johtokunnalle valtuudet: 
- käynnistää rakennushanke seuran omana rakennushankkeena. 
- hakea Poko ry:n avustusta. 
- hyväksytyn avustuspäätöksen jälkeen ostaa tontti. 
- hakea lainhuuto, kiinnitykset ja pankkilaina enintään 20.000 euroa. 
- hakea rakennuslupaa ja tehdä liittymissopimukset. 
- käynnistää rakentaminen rakennustoimikunnan toimesta. 
Esittää rakennustoimikunnan perustamista ja rakennustoimikunnan jäseniksi esitetään M. Aaltosta, 
H. Lindemania, P. Aaltoa ja T. Ruokkeista ja V. Pessiä. 
 

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma 2022 ja määrätään 
jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään riistanhoitovelvoitemaksun 
määräämisestä ja suuruudesta, sekä päätetään talkoovelvoitemaksusta. 
Esitys: vapaaehtoinen riistanhoito- ja talkoovelvoitemaksu 25 euroa, ellei osallistus 
riistanhoitotyöhön tai talkoisiin. 
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13. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. 
Esitys: liittymismaksu 650e ja jäsenmaksu 65e. (v. 2021 liittymismaksu 450e ja jäsenmaksu 50e.) 

14. Vahvistetaan talousarvio 2022. 

15. Päätetään jäsenyyksistä ja osallistujat piirikokouksiin. 
(Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Kennelliitto ja Suomen Ajokoirajärjestö ry) 

16. Valitaan Vuoden metsästäjä 2021. 

17. Jäsenasiat. 

18. Hirvieläinten pyyntilupien hakeminen, yhteislupahanke ja metsästyssopimus Pyydysperän Paukun 
kanssa. 
Esitys: pyyntiluvat haetaan määräaikaan mennessä seuran puheenjohtajan ja metsästyksenjohtajan 
toimesta RRHY:n, riistakeskuksen ja alueellisen riistaneuvoston suositusten, sekä yhteisluvan 
osakkaiden jakoperusteiden mukaan. 
Esitys: liitytään Ruoveden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten yhteisluvan osakkaaksi.  
Esitys: valitaan seuran yhdyshenkilö ja varahenkilö edustamaan ja päättämään seuran puolesta 
yhteislupa-asioista ja allekirjoittamaan osakasseuran puolesta yhteislupasopimus ja 
yhteislupahakemus (molemmilla pitää olla nimenkirjoitusoikeus). 
Esitys: valtuutetaan Veijo Pessi ja Marko Aaltonen uusimaan metsästyssopimus Pyydysperän 
Paukun kanssa. 
 

19. Vuosikokoukselle osoitetut esitykset. 

20. Muut esille tulevat asiat. 

21. Kokouksen päättäminen. 

Johtokunta 


