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Seuran Kalettoman majalla
26 yhdistyksen jäsentä, osallistujien nimiluettelo on liitteenä.
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1. Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Veijo Pessi avasi kokouksen klo 14.00. Puheenjohtaja tiedotti yleisiä
asioita mm. koiranäyttelyiden järjestelyiden onnistumisen tärkeydestä ja talkooporukan
tarpeellisuudesta. Avauksen yhteydessä kukitettiin naisjaoston jäsenistä Mirja Leinonen ja
Sirkka Pulakka merkkipäivien johdosta. Mirja on saavuttanut 75-vuoden ja Sirkka 65-vuoden
iän.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Pessi.
Sihteeriksi valittiin Heikki Korpela.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Samppa Keskinen ja Lauri Vilmunen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi valitut henkilöt.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin, että kokouskutsu on ollut 21.7.2021 Ruovesi-lehdessä, jäsentiedotteessa 20.7. ja
lisäksi seuran kotisivuilla 7 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
Jaossa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Rauhoitusalueet.
Esitys: Rauhoitusalueeksi:
1. Kirkkokangas, pururadan alue Kuruntieltä Haukkamaantielle.
2. Kautunharju, Kauttu, Autio, Pakka museotien eteläpuoli.
3. Alueet rauhoitetaan pienriistalta. Tällä rauhoitusalueella on petoeläinten ja vieraslajien
kaikki pyynti sallittua. Pienten hirvieläimien pyynti sallittu maanomistajien pyynnöstä.
Lisäksi huomioidaan vuokrasopimusten ehdot: Koipijärven mailla ainoastaan
hirvieläinten metsästys sallittu. Kivistön mailla ainoastaan hirvieläinten-, villisian- ja
karhunmetsästys sallittu. Tulijoen mailla peura ja kauris rauhoitettu. Lisäksi
hirvenhaukutuskielto 2 viikkoa ennen metsästyksen alkua (25.9.-8.10.2021), pois lukien
Haukkamaan alue. Kaakkola – Kuusimäki alueella ei voida metsästää hirveä, eikä
valkohäntäpeuraa sirpalealueen metsästysasetuksen vuoksi.
Esitys hyväksyttiin.
6. Saaliskiintiöt.
Esitys: 1 urosmetso, 1 teerikukko, 3 pyytä ja 2 metsäjänistä.
Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella, että metsäjäniksen pyyntiä ei rajoiteta lainkaan.
7. Kauriin metsästys ja peuran kaatomaksu.
Esitys:
Seuran kiintiö 8 aikuista ja 10 vasaa.
Jäsenen kiintiö on 1 aikuinen ja 1 vasa tai 3 vasaa / metsästäjä. Kaurisjahti pyritään
aloittamaan heti jahtikauden alussa kauriskolareiden välttämiseksi. Kaurislauman
johtopukki pyritään säästämään metsästykseltä ja kauriita pyritään verottamaan tasaisesti
koko metsästysalueelta.
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Seuran tai hirviseurueen yhteisjahtien saalista tai maanvuokrasopimuksiin pyydettyä
saalista ei vähennetä ampujan kiintiöstä. Johtokunnalle annetaan valtuudet keskeyttää
kaurisjahti ennen kiintiön täyttymistä tai lisätä kiintiötä tavoitteen täyttymisen jälkeen
johtokunnan tekemän kanta-arvion mukaan. Kaurispukin kevätmetsästys on kielletty.
Kaurisjahdin saalismääristä, saaliskiintiön täyttymisestä, jahdin keskeytyksestä, kiintiön
lisäyksestä ja kevätmetsästyksestä ilmoitetaan kotisivuilla.
Kauriin kaatoilmoitukset on tehtävä välittömästi seuran sihteerille. 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.
Turvallisuuden parantamiseksi kauris- ja peuraporukkaan on ilmoittauduttava etukäteen
metsästyksenjohtajalle ja kauris- ja peuraporukan jäsenistä perustetaan whatsapp (wa)
-ryhmä. Turvallisuuden parantamiseksi vahtimalla metsästykseen menosta on ilmoitettava
etukäteen ryhmälle wa -viestillä tai tekstiviestillä metsästyksenjohtajalle missä on
vahtimassa ja milloin. Kutsut kauris- ja peurajahtien yhteisjahteihin lähetetään wa-ryhmän
kautta ja jäsen, joka ei ole wa-ryhmässä sopii passikaverinsa kanssa tiedon saamisesta.
Valolähteen käyttö (lamputtaminen) on kielletty. Asutusten lähellä suositellaan käyttämään
äänenvaimenninta. Kauris- ja peuran metsästyksessä ei saa aiheuttaa häiriötä ulkopuolisille
ja kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen. Seuruejahdeissa passitukset pyritään
järjestämään aina metsään ja käytetään turvavaatetusta. Koirien kiinniottotilanteissa
koiranohjaajat kutsuvat avuksi vain tarvittavan määrän avustajia.
Peuran kaadosta tilitetään MMM:n vahvistama pyyntilupamaksu 17 euroa aikuinen ja
8 euroa vasa seuran tilille FI55 5403 0720 121070 (huom. uusi tilinumero).
Esitys hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että lamputtaminen eli valolähteen käyttö on
kielletty nimenomaan metsästyksessä.

8. Rajoitukset.
Esitys: Lyijyhauleista luopumista suositellaan metsästyksessä ja korvaamaan ne
ympäristöystävällisimmillä hauleilla, lisäksi huomioitava lyijyhaulien käyttökielto
metsästysasetuksen mukaan.
Esitys hyväksyttiin.
9. Metsästysaikojen vahvistaminen.
Esitys: Lain ja asetusten mukainen. Huomioidaan metsästysajat MMM:n ja Riistakeskuksen
päätösten mukaisesti.
Esitys hyväksyttiin.
10. Vieraskortti.
Esitys: maksu 12 euroa/päivä tai 50 euroa/kausi, alle 20-vuotiaiden nuorten vieraskortti ½
maksusta. Saalis isännän kiintiöstä. Petoeläinten yhteisjahdit naapuriseurojen kanssa ja
yhteislupajahdeista ei peritä vieraskorttia. Lisäksi seuran hirvieläinten-, petoeläinten-,
villisian-, ja vieraslajien yhteisjahteihin tai jäljitykseen kutsutuilta koiranohjaajilta ei peritä
vierasmaksua. Kutsutuilta koiranohjaajalla on lupa ampua ko. yhteisjahdeissa sovittua
eläintä.
Maksu suoraan seuran tilille: FI55 5403 0720 121070 (huom. uusi tilinumero) vastuujäsenen
toimesta.
Esitys hyväksyttiin.
11. Valitaan jaostojen vetäjät.
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Esitys kaudelle 2021–2022: (vetäjän nimi mainittu ensimmäisenä)
Maanvuokrajaosto: Veijo Pessi ja lisäksi muut johtokunnan jäsenet ja Pasi Omenainen.
Koiranäyttely- ja kenneljaosto: Juhani Sillanpää, Timo Ruokkeinen, Veijo Pessi, Leevi
Leinonen ja Eero Asunta.
Hirvijaosto: Marko Aaltonen, metsästyksenjohtaja ja varajohtajat.
Riistahoitojaosto: Antti Häkli ja Jouni Hassinen.
Kilpailujaosto: Juhani Sillanpää ja Heikki Korpela.
Palkitsemistoimikunta: Heikki Korpela, Samppa Keskinen ja Timo Ruokkeinen.
Juhlatoimikunta: johtokunta ja naisjaosto, lisäksi johtokunta kutsuu tarvittavat jäsenet.
Majaisäntä: Timo Ruokkeinen, Matti Pulakka ja Vesa Leinonen.
Seuran puolesta nimettyjä avustamaan SRVA-toimintaa: Marko Aaltonen, Antti Moksunen,
Heikki Korpela ja Timo Ruokkeinen.
Lisäksi tiedoksi, että Rhy:n SRVA yhteyshenkilöt ovat Hannu Laine, Tomi Nippala ja Eero
Asunta.
Karhunmetsästyksen yhteyshenkilöt: Marko Aaltonen, Eero Asunta ja Tomi Nippala.
Ilveksen metsästyksen yhteyshenkilöt: Marko Aaltonen.
Villisian metsästyksen johtaja: sama kuin hirvieläinten metsästyksenjohtaja.
Esitys hyväksyttiin niillä muutoksilla, että majaisäntiin lisätään Pekka Aalto ja villisian
metsästyksen johtajaksi valittiin Eero Asunta.

12. Riistanhoito ja tutkimus.
Esitys:
Syksyn aikana hankitaan tarvittaessa rehukauraa riistan talviruokintaa varten. Viljan
jakelupaikkoina on Häkliin Vasun, Kukkolan nylkyvajan ja Niskosen riihen varastot, josta
nimettyjen ruokintapaikkojen vastuuhenkilöt voivat hakea viljaa ruokintapaikoille. Muualta
haettu vilja on jäsenten omakustanteista riistanhoitotyötä ja vesilintujen ruokinta on
jäsenten omaehtoista riistanhoitotyötä, johon ei ole varattu viljaa
riistanhoitosuunnitelmassa. Johtokunta kannustaa jäseniä omaehtoiseen riistanhoitotyöhän
ja maanviljelijöitä tekemään omia riistapeltoja. Jäsenten riistanhoitosuunnitelman mukaisiin
riistapeltoihin kustannetaan siemenet ja tarvittaessa johtokunnan harkinnan mukaan
voidaan osallistua viljelijöiden riistapeltojen siemeniin. Nuolukivien kunnostusta jatketaan
hirviseurueen toimesta.
Esitys hyväksyttiin.
Vesilintujen parilaskenta suoritettiin toukokuussa ja poikaslaskenta heinäkuussa
kiertolaskentana laskentapaikoilla Mustajärvi no. 2869 Jorma Tulijoen ja Samppa Keskisen
toimesta ja Ruovesi no. 2870 Jouni Hassisen toimesta.
Riistakolmioiden kesälaskenta suoritetaan la 7.8.
Seuralla on vielä vapaana muutama supiloukku varastoituna Timo Ruokkeisella.
13. Riistanhoidon kunnialaatan saaja v.2021
Palkitsemistoimikunnan ja johtokunnan yksimielisellä päätöksellä kunnialaatan saajaksi
valittiin Samppa Keskinen. Perusteluina mm. useiden ruokintapaikkojen ylläpito vuosien
ajan ja vesilintulaskennat.
14. Muistamiset ja palkitsemiset.
Sihteeri luki v. 2021 merkkipäivien viettäjien nimet. 10 vuoden jäsenyydestä ja täytettyään
vähintään 50-vuotta, seuran viirillä ja puukolla palkittavat henkilöt ovat:
Pasi Omenainen, Ari Moskari ja Lasse Koivunen.
Naisjaoston jäsenistä merkkipäivän johdosta kukitettiin jo kokouksen aluksi Mirja Leinonen
ja Sirkka Pulakka.
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15. Uudet jäsenet ja koejäsenet.
Talvikokouksen jälkeen ei ole hyväksytty uusia koe- tai varsinaisia jäseniä.
16. Päätetään osallistumisesta koirien ryhmänäyttelyihin ja Hannun haukku hirvenhaukut kokeisiin vuosina
2022 ja 2023.
Esitys: Toimintasuunnitelman mukaan järjestetään kaksipäiväinen ryhmänäyttely v. 2021
ulkonäyttelynä 4.-5.9. Lisäksi anotaan ja järjestetään v. 2022 ja 2023 ryhmänäyttely yhdessä
Pajusen Eräilijöiden ja muiden avustavien seurojen kanssa. Osallistutaan vuosittain Hannun
haukku järjestelyiden talkoisiin.
Esitys hyväksyttiin.
17. Hirvieläinten- ja villisian jahtisääntöjen vahvistaminen.
Hirvieläinten- ja villisian jahtisäännöt vahvistettiin.
18. Hankinnat ja kaluston korjaukset.
Esitys: Rakennuksia kunnostetaan ja kalustoa hankitaan toimintasuunnitelman ja tarpeen
mukaan taloudellisen tilanteen niin salliessa.
Esitys hyväksyttiin.
19. Kotisivujen jäsensivut
Esitys: Otetaan käyttöön sähköpostilla ja salasanalla olevat jäsensivut talvikokouksen
päätöksen mukaan 1.10. jälkeen. Jäsen voi antaa suostumuksensa nimensä ja sähköpostin
tallentamisesta Yhdistysavain rekisteriin tässä kokouksessa tai lähettää suostumuksensa
kotisivujen pääkäyttäjille Juhani Sillanpäälle tai Veijo Pessille.
Esitys hyväksyttiin.
20. Muut asiat
Osallistuminen toimintaan ja talkoisiin.
 Hannun haukun ajankohta on 28.12.2021.
 Karhunmetsästyksessä ollaan mukana P-H:n pohjoisen alueen kahden karhun
yhteisluvassa. Ilmoittautumiset Marko Aaltoselle tässä kokouksessa tai 8.8. mennessä.
 Ilveslupaan osallistutaan samoilla periaatteilla kuin viime vuonna.
 Lasten hirvijahti järjestetään la 23.10. klo 9:00 alk. majalla Juhani Sillanpään johdolla.
 Hirvipeijaiset järjestetään yhdessä Pappilankulman kyläyhdistyksen kanssa syksyn
aikana tai SML:n 100 vuotta suosituksesta yhteisenä kylätapahtumana pyhäinpäivänä la
6.11.
 Rhy:n toimintakalenteri on nähtävillä Rhy:n ja RMS:n kotisivuilla.
 Ampumaharjoittelu ja aseiden kohdistus suositellaan tehtäväksi vain ampumaradalla.
 Jäsenten käytössä on seuran ilmakivääri ja Ilmahirviradalle pitäisi löytää uusi lämmin
hallitila.
 Kokouksen jälkeen myydään huutokaupalla seuran vanha puuliesi ja kaksi isoa
partiotelttaa.
21. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.
Puheenjohtaja

Sihteeri

____________________________

____________________________
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