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TALVIKOKOUS 2020
Aika
8.3.2020 klo 14:00
Paikka:
Seuran maja Kaleton.
Paikalla:
33 yhdistyksen jäsentä, osallistujien nimiluettelo on liitteenä.
1. Kokouksen avaus: Seuran puheenjohtaja Veijo Pessi avasi kokouksen kello 14.00
2. Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kiitti aktiivisesta toimintavuodesta; johtokuntaa,
naistoimikuntaa, maanomistajia ja koko jäsenistöä.
Hän totesi myös, että seuran nettisivut ovat olleet ahkerassa käytössä ja kertasi vuoden tärkeimpiä
tapahtumia esim. alamajan mittava kunnostus, onnistuneet peijaiset, tuottoisat koiranäyttelyt jne.
Todettiin, että seuran uusiksi jäseniksi on hyväksytty Jussi Pohjonen, Eetu Kiviranta ja Pekka Aalto.
Uusiksi koejäseniksi on hyväksytty Joonas Asunta ja Marko Inkinen. Kaikki muut edellä mainitut, paitsi
Eetu Kiviranta, olivat kokouksessa ja esittelivät lyhyesti itsensä.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Lindeman. Sihteeriksi valittiin Heikki Korpela sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Timo Ruokkeinen ja Heikki Virtanen, jotka toimivat myös tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen:
Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla Ruovesi-lehdessä 19.2.2020 ja
lisäksi seuran kotisivuilla 16.2.2020, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen:
Jaossa olleeseen esityslistaan oli lisätty aiemmin kotisivuilla olleeseen listaan verrattuna kohta 18. jossa
käsitellään Pyydysperän Paukku ry:n sopimusehdotusta hirvenmetsästyksestä kaudelle 2020-2021
Kaakkola-Kuusimäki alueelle. Lisätty kohta hyväksyttiin, joten uusittu lista toimii kokouksen
työjärjestyksenä.
6. Seuran puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen, joka oli ollut jo aiemmin myös
kotisivuilla luettavissa. Toimintakertomus hyväksyttiin, todettiin erittäin hyväksi sekä kattavasti
laadituksi. Taloudenhoitaja Antti Moksunen esitteli tilinpäätöksen ja taseen. Toiminnan tarkastaja Timo
Salonen kertoi suorittamansa tarkastuksen havainnot ja lausui lopuksi hyväksyvän lausunnon tekemästään
tarkastuksesta sekä esitti tilinpäätöksen vahvistamista.
7. Toiminnantarkastajan lausunnossa oli lausunto, että talvikokous 2019 valitsi säännöistä poiketen vain
yhden toiminnantarkastajan kahden sijaan. Laki sallii tämän kokoisessa yhdistyksessä yhden
toiminnantarkastajan. Kokouksessa ei jätetty aiheesta eriävää mielipidettä eikä vastalausetta, joten tehtiin
päätös tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille kuluneelta toimikaudelta.
9. Johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Veijo Pessi.
10. Suoritettiin johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali. Erovuorossa olivat: Eero Asunta, Antti
Moksunen ja Heikki Korpela. Kaikki erovuorossa olleet valittiin uudelleen. Muina jäseninä johtokunnassa
jatkavat Pekka Leinonen, Marko Aaltonen ja Eero Lahtinen.
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11. Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Salonen ja hänelle henkilökohtaiseksi varamieheksi Hannu
Salonen sekä Juhani Sillanpää ja hänelle henkilökohtaiseksi varamieheksi Matti Seppänen.
12. Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2020. Se hyväksyttiin
sellaisenaan. Todettiin, että mitään varsinaisia riistanhoitovelvoitteita ja maksuja ei jäsenistölle ole, mutta
vapaaehtoisesti voi suorittaa seuralle sekä riistanhoito, -että talkoovelvoitemaksun.
13. Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus:
Jäsenmaksu 50 euroa ja liittymismaksu 450 euroa.
14. Taloudenhoitaja esitteli kuluvan vuoden tulo- ja menoarvion. Se hyväksyttiin sellaisenaan.
15. Seuran edustajan piirikokoukseen Tampereelle 20.3 päättää johtokunta myöhemmin.
Pohjois-Hämeen kennelpiirin kokoukseen Tampereelle 9.3. valittiin V. Pessi ja M. Aaltonen.
Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen ei osallistuta.
Päätettiin, että jäsenyydet Metsästäjäliittoon, Suomen Kennelliittoon ja Suomen Ajokoirajärjestö ry:n
pidetään voimassa.
16. Vuoden 2019 metsästäjäksi valittiin Taisto Kekki. Perusteluina ahkera toiminta seuran hyväksi monin
eri tavoin vuosikymmenien ajan: talkoot, koirien kasvatus, hirvien ja muun riistan metsästys, nuorempien
opastaminen jne. V. Pessi kertoi lisäksi tiiviin ja hauskan koosteen Taiston elämän erävuosista.
17. Jäsenasiat:
Johtokunta on kokouksessaan 30.1.2020 hyväksynyt koejäsenet Pekka Aalto, Jussi Pohjonen ja Eetu
Kiviranta varsinaisiksi jäseniksi. Koejäseniksi on hyväksytty Joonas Asunta ja Marko Inkinen.
Veijo Pessi luki vuoden 2020 merkkipäivän viettäjät. Heistä Hannu Viitanen on täyttänyt 70 vuotta
oltuaan 12 vuotta seuran jäsenenä ja Rahman Sadiku, joka täyttää huhtikuussa 65 vuotta oltuaan 11 vuotta
seuran jäsenenä, palkittiin seuran viirillä ja puukolla.
18. Käsiteltiin Pyydysperän Paukku ry:n sopimusehdotusta 29.2.2020 hirvenmetsästyksestä kaudelle
2020-2021 Kaakkola-Kuusimäki alueelle. Puheenjohtaja V. Pessi esitteli sopimuksen sisällön, osanottajat
tutustuivat sopimusehdotukseen ja havainnekarttaan. Talvikokouksen yksimielinen päätös:
Sopimusehdotus hyväksytään ja johtokunta valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus.
19. Vuosikokoukselle osoitettuja esityksiä ei ollut.
20. Muut esille tulevat asiat:
Riistakolmion talvilaskenta suoritettiin 7.3.2020
Kaikille avoimet pilkkikilpailut järjestetään 21.3. klo 9.00 Kalettomalla, osanottomaksu 5 euroa jäseniltä,
nuorilta alle 18-v. ja maanomistajilta ei peritä maksua. Sarjat Y,N ja nuoret.
Mahdollisesti järjestetään linnunpönttöjen tekotalkoot alakoululaisille.
RHY:n yhteismatka Suomen Metsästysmuseoon ja Sakon tehtaille 25.4.2020. ???
Koiranäyttelyiden talkoot 15.5. ja näyttely 16.5.2020.
Hirvipeijaiset näillä näkymin yhdessä Pappilankylän kyläyhdistyksen kanssa 21.11.2020 Mustajärven
kansakoululla.
RHY:n toimintakalenteriin tulee aikataulut kilpailu- ja harjoitusammunnoista.
21. Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 15.30.
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