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TALVIKOKOUS 2018
Aika
4.3.2018 klo 14:00
Paikka:
Paikalla:

Seuran maja Kaleton.
26 yhdistyksen jäsentä, osallistujien nimiluettelo on liitteenä.

1. Kokouksen avaus: Seuran puheenjohtaja Veijo Pessi avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti kokousväen
tervetulleeksi sekä kiitti viime vuodesta kaikkiin talkoisiin osallistujia, naisjaostoa, jaostojen- ja
toimikuntien jäseniä, sekä johtokuntaa. Ennen varsinaisia kokousasioita onniteltiin Juhani Sillanpäätä
hänelle myönnetyn Suomen riistakeskuksen kultaisen ansiomerkin johdosta. Merkki luovutetaan hänelle
riistanhoitoyhdistysten aluekokouksessa 22.3.2018 Kangasalla. Todettiin, että seuran uudeksi jäseneksi on
hyväksytty Matti Ahonen ja koejäseniksi Kari Lähteenmäki ja Tomi Viiki. Kari ja Tomi olivat
kokouksessa esittäytymässä.
Kokousväelle jaettiin lomake, jolla voi osallistua kansalaisaloitteeseen susivahinkojen estämiseksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sillanpää. Sihteeriksi valittiin Heikki Korpela sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Timo Salonen ja Erkki Viiki, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen: Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu
sääntöjen edellyttämällä tavalla Ruovesi-lehdessä 14.2.2018 ja lisäksi seuran kotisivuilla, joten kokous on
laillinen ja päätösvaltainen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen: Jaossa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
5. Seuran puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen, joka oli ollut jo aiemmin myös
kotisivuilla luettavissa, taloudenhoitaja Antti Moksunen esitteli tilinpäätöksen ja sihteeri Heikki Korpela
luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.
6. Tehtiin päätös tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille kuluneelta toimikaudelta.
8. Johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin yksimielisesti Veijo Pessi.
9. Suoritettiin johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali. Kaikki erovuorossa olleet Eero Asunta, Antti
Moksunen ja Heikki Korpela valittiin uudelleen. Muina jäseninä johtokunnassa jatkavat Miika Kojola,
Pekka Leinonen ja Timo Ruokkeinen.
10. Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Selkee ja Aira Aaltonen. Varalle valittiin Eero Lahtinen ja
Minna Heinonen.
11. Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2018. Se hyväksyttiin
sellaisenaan muuten, paitsi kohdasta 2. maanvuokrajaosto otetaan ensimmäinen lause pois, jossa
sanotaan, että pyritään saamaan Kaakkola-Kuusimäki alue hirvieläinten metsästysalueeksi. Todettiin, että
mitään varsinaisia riistanhoitovelvoitteita ja maksuja ei jäsenistölle ole, mutta vapaaehtoisesti voi
suorittaa seuralle sekä riistanhoito, -että talkoovelvoitemaksun.
12. Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus: jäsenmaksu 50 euroa ja liittymismaksu 400 euroa.
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13. Taloudenhoitaja esitteli kuluvan vuoden tulo- ja menoarvion. Se hyväksyttiin sellaisenaan.
14. Seuran edustajiksi piirikokoukseen valittiin seuran puheenjohtaja Veijo Pessi.
15. Vuoden 2017 metsästäjäksi valittiin Lauri Vilmunen. Perusteluina mm, että Lauri on ahkera
osallistuja kaikkeen talkootoimintaan, käy ahkerasti ampumaharjoituksissa, on aktiivinen metsällä kävijä
jne. Lauri palkittiin kiertävällä pokaalilla ja kirveellä. Samalla luovutettiin vuoden 2016 metsästäjälle
Matti Pulakalle kirves, joka jäi vuosi sitten antamatta.
16. Jäsenasiat: Johtokunta on 7.2.2018 hyväksynyt koejäsen Matti Ahosen uudeksi jäseneksi.
Kesäkokouksen jälkeen on johtokunta hyväksynyt 12.10.2017 koejäseniksi Kari Lähteenmäen ja Tomi
Viikin. Veijo Pessi luki vuoden 2018 merkkipäivän viettäjät. Heistä tullaan palkitsemaan Unto Viitanen
seuran viirillä ja puukolla 50-vuotispäivän johdosta. Unto on liittynyt seuraan 16- vuotiaana ja ollut
seuran jäsen 34 vuotta. Seuran vanhin jäsen Eino Paananen täytti 90 vuotta 24.2.2018. Einoa kävi kukkien
kera onnittelemassa Juhani Sillanpää kyseisenä päivänä. Veijo Pessi luki seurasta joko kuoleman tai
muun syyn johdosta eronneiden nimet.
17. Vuosikokoukselle osoitettuja esityksiä ei ollut.
18. Muut esille tulevat asiat: Käsiteltiin kansalaisaloitetta susivahinkojen estämiseksi ja jäseniä
kehotettiin osallistumaan siihen.
Tuotiin esille, että MTK-Ruovesi palkitsee supien pyytäjiä. Yhdistys haluaa palkita pyydystäjiä jaksolta
1.8.2017-30.4.2018 saaduista saaliista. Ilmoitukset saaliista pyydetään lähettämään seurojen johtokuntien
toimesta Ruoveden MTK:lle 9.5.2018 mennessä. Saalisilmoitukset seuran sihteerille viimeistään
30.4.2018.
Alamajan vanhoista ikkunoista kiinnostuneita pyydetään jättämään tarjous itse purettuna 30.3.2018
mennessä Timo Ruokkeiselle tai Veijo Pessille.
Todettiin, että valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta on lausuntokierroksella, jossa
esitetään muutettavaksi joidenkin riistalajien metsästysaikoja ja samoin Oma-riista järjestelmään tullee
lisää ilmoitettavaa saaliin osalta, mm. vesilinnut.
RMS:n jäsenet on päivitetty SML:n jäsenrekisteriin ja Jahti lehti jaetaan tämän rekisterin perusteella.
Suomen Ajokoirajärjestö ry:n vuosikokouksen paikka on vaihtunut ja se pidetään Haikon kartanossa
24.3.2018.
19. Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä innostuneesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 15.15.

Puheenjohtaja

Sihteeri

_______________________
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