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KESÄKOKOUS 2019

Aika

Lauantaina 3.8.2019 klo 15:30

Paikka
Paikalla

Seuran Kaletoman maja
____ yhdistyksen jäsentä, osallistujien nimiluettelo on liitteenä.

1. Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Veijo Pessi avaa kokouksen klo _____. Avauksen yhteydessä puh.johtaja
tiedottaa yleisiä asioita mm. talkoista, koiranäyttelyistä, taloudesta, varautumisesta
villisianmetsästykseen, tulevista tapahtumista, kilpailuista ja historiikista jne.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin _____________________.
Sihteeriksi valittiin _____________________.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ______________________ ja _______________________.
Ääntenlaskijoiksi valittiin ____________________ ja ______________________________.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen.
Todettiin, että kokouksesta on ollut kutsu 17.7.2019 Ruovesi-lehdessä ja lisäksi seuran kotisivuilla 7
päivää ennen kokousta. Kokous ________ lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
Jaossa ollut esityslista ______________ kokouksen työjärjestykseksi.
5. Rauhoitusalueet.
Esitys: Rauhoitusalueeksi:
1. Kirkkokangas (Tamminotkon, Kusinotkon ja Pohjoissuon itäpuoli eli pururadan alue Kuruntieltä
Haukkamaantielle.)
2. Kauttu (Ruhalantien tie 66 ja Autiontien välinen alue).
3. Alueet rauhoitetaan pienriistalta. Tällä rauhoitusalueella on petoeläinten kaikki pyynti sallittua.
Lisäksi huomioidaan vuokrasopimusten ehdot: Koipijärven mailla ainoastaan hirvenmetsästys
sallittu. Kivistön mailla ainoastaan hirven- ja karhunmetsästys sallittu. Perälän mailla ainoastaan
hirvenmetsästys ja pienpedot sallittu. Tulijoen mailla peura ja kauris rauhoitettu. Lisäksi
hirvenhaukutuskielto 2 viikkoa ennen metsästyksen alkua (27.9. -11.10.2019), pois lukien
Haukkamaan alue.
Esitys _____________________.
6. Saaliskiintiöt.
Esitys: 1 urosmetso, 1 teertä, 3 pyytä ja 2 metsäjänistä.
Esitys _____________________.
7. Kauriin metsästys.
Esitys: Kevätmetsästys kielletty. Kaurislauman johtopukki pyritään säästämään metsästykseltä.
Rajoitetaan kauriiden metsästysmäärää seuraavasti: Metsäkaurista 6 kpl, yhden aikuisen luvalla 2
vasaa ja 1 aikuinen/jäsen. Kauriin kaatoilmoitukset on tehtävä välittömästi seuran sihteerille ja
saalistilanne on varmistettava sihteeriltä ennen jahtiin menoa. Kaurisilmoituksen tekemisestä Oma
riistapalveluun vastaa kaataja ja asetuksen mukainen saalisilmoitus on tehtävä 7 vuorokauden
kuluessa kaatamisesta Oma riistaan. Kaataja varmistaa, että saalisilmoitus on kirjattu Oma riistaan
onnistuneesti ja lähettää sihteerille välittömästi saamansa vahvistuksen saalisilmoituksesta.
Esitys _____________________.
8. Rajoitukset.
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Esitys: teräshaulien kokonaiskielto on voimassa kaikessa metsästyksessä. Lyijyhauleista luopumista
suositellaan metsästyksessä ja korvaamaan ne ympäristöystävällisimmillä hauleilla, lisäksi
huomioitava lyijyhaulien käyttökielto metsästysasetuksen mukaan.
Esitys _____________________.
9. Metsästysaikojen vahvistaminen.
Esitys: Lain ja asetusten mukainen. Huomioidaan metsästysajat MMM:n ja Riistakeskuksen
päätösten mukaisesti.
Esitys _____________________.
10. Vieraskortti.
Esitys: maksu 10 euroa/päivä tai 40 euroa/kausi, alle 20 vuotiaiden nuorten vieraskortti ½ maksusta.
Saalis isännän kiintiöstä. Petoeläinten yhteisjahdit naapuriseurojen kanssa, ei vieraskorttia.
Maksu suoraan seuran tilille: FI59 5403 0740 0027 97 vastuujäsenen toimesta.
Esitys _____________________.
11. Valitaan jaostojen vetäjät.
Esitys vuodelle 2019 – 2020:
Maanvuokrajaosto: Antti Moksunen, Eero Asunta ja Heikki Korpela.
Koiranäyttely- ja kenneljaosto: Juhani Sillanpää, Timo Ruokkeinen, Veijo Pessi ja Eero Asunta.
Hirvijaosto: Marko Aaltonen.
Riistahoitojaosto: Antti Häkli ja Jouni Hassinen.
Kilpailujaosto: Juhani Sillanpää ja Pekka Leinonen.
Palkitsemistoimikunta: Pekka Leinonen, Samppa Keskinen ja Timo Ruokkeinen.
Juhlatoimikunta: johtokunta ja naisjaosto, lisäksi johtokunta kutsuu tarvittavat jäsenet.
Majaisäntä: Timo Ruokkeinen.
SRV yhteyshenkilöt: Marko Aaltonen ja Antti Moksunen.
Karhunmetsästyksen yhteyshenkilöt: Marko Aaltonen, Eero Asunta ja Tomi Nippala.
Ilveksen metsästyksen yhteyshenkilöt: Marko Aaltonen.
Villisian metsästyksen johtaja: sama kuin hirvieläinten metsästyksen johtaja.
Esitys _____________________.
12. Riistanhoito ja tutkimus.
Esitys:
Syksyn aikana nylkyvajalle täytetään 1000 L viljavarasto rehukauraa riistan talviruokintaa varten,
seura on kiinnostunut hankkimaan edullisia kauraeriä. Vesilintujen ruokinta on jäsenten omaehtoista
riistanhoitotyötä, johon ei ole varattu viljaa riistanhoitosuunnitelmassa. Johtokunta kannustaa jäseniä
omaehtoiseen riistanhoitotyöhän. Nuolukivet kunnostusta jatketaan hirviseurueen toimesta.
Seuralle on perustettu ja laskettu kaksi vesilintujen laskentapaikkaa Vasikkaniementielle Ritoniemen
– Ulonsaaren salmeen ja toimen Tulijoen Mustajärven kosteikkoon. Ritoniemen salmen laski Jouni
Hassinen ja Tulijoen kosteikon Samppa Keskinen.
Riistakolmioiden kesälaskenta on käynnissä 27.7.–11.8.2019 ja johtokunta suosittaa
riistakolmiolaskentaa.

13. Riistanhoitopokaalin saaja v.2019
Johtokunnan yksimielisellä päätöksellä pokaalin saajaksi valittiin _____________________.
14. Muistamiset ja palkitsemiset.
Puheenjohtaja esittää v. 2019 merkkipäivien viettäjien nimet. Seuran viirillä ja puukolla palkitaan 10
vuoden jäsenyydestä ja täytettyään vähintään 50-vuotta seuraavat henkilöt: ____________________
__________________________________________________________________________.
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Koiranäyttelyiden päätöstilaisuus, naisjaoston, tapahtumien toimitsijoiden ja talkooporukoiden
palkitsemiseksi järjestetään ilta pe 6.9. Pajusen Eräkeskuksessa yhdessä Pajusen Eräilijöiden kanssa.
15. Uudet jäsenet ja koejäsenet.
Talvikokouksen jälkeen uudeksi jäseneksi on hyväksytty Jouni Hassinen ja koejäseneksi Jussi
Pohjonen.
16. Päätetään osallistumisesta koirien ryhmänäyttelyihin vuosina 2020 ja 2021.
Esitys: Toimintasuunnitelman mukaan järjestetään yksipäiväinen ryhmänäyttely v. 2020. Lisäksi
anotaan ja järjestetään v. 2021 kaksipäiväinen ryhmänäyttely yhdessä Pajusen Eräilijöiden ja muiden
avustavien seurojen kanssa.
Esitys _____________________.
17. Hirvieläinten- ja villisian jahtisääntöjen vahvistaminen.
Hirvieläinten jahtisäännöt _________________. Villisian jahtisäännöt ____________________.
18. Hankinnat ja kaluston korjaukset.
Esitys: Nylkyvajalle hankitaan toimintasuunnitelman mukaan sähkövinssi ja alamajan kunnostusta
jatketaan taloudellisen tilanteen niin salliessa.
Esitys _____________________.
19. Historiikki
Historiikkia on täydennetty vanhoilla valokuvilla ja se on nähtävillä kokouksessa. Historiikin hinta
on 15 euroa ja tilauksen voi jättää tässä kokouksessa tai puheenjohtajalle tai sihteerille.
20. Muut asiat
Osallistuminen toimintaan ja talkoisiin.
− Ajo- tai haukkukokeiden ja Hannun muistohaukun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
− Karhunmetsästyksessä ollaan mukana P-H:n pohjoisen alueen yhteisluvassa. Ilmoittautumiset
Marko Aaltoselle.
− Ilveslupaan osallistutaan samoilla periaatteilla kuin viime vuonna.
− Lasten hirvijahti järjestetään la. 26.10. klo 9:00 alk. majalla Juhani Sillanpään johdolla.
− Alamajalle asennetaan uusi ulko-ovi, johon sopii vanha avain.
− Heti kokouksen jälkeen myydään avoimella huutokaupalla alamajan vanha kerrossänky, väliovi
ja ulko-ovi eniten tarjoavalle.
− Seuralle on aikoinaan hankittu savikiekonheitin. Heitin on hukassa ja jäseniltä pyydetään tietoja
heittimen olinpaikasta.
− Ruoveden MTK:n supikoirakilpailuun ei tullut RMS:n osalta saalisilmoituksia.
− SML P-H:n piiri pienpetokilpailusta on ohjeet kotisivuilla.
21. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ________.
Puheenjohtaja

Sihteeri

____________________________

____________________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
____________________________

____________________________

