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TALVIKOKOUS 2019
Aika

10.3.2019 klo 14:00

Paikka:
Paikalla:

Seuran maja Kaleton.
31yhdistyksen jäsentä, osallistujien nimiluettelo on liitteenä.

1. Kokouksen avaus: Seuran puheenjohtaja Veijo Pessi avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti kokousväen
tervetulleeksi. Veijo halusi kiittää kaikkia osallistujia siitä, että seuran väki on myötäelänyt hänen
kanssaan vakavan sairaskohtauksen kohtaamisessa ja siitä toipumisessa. Näin ollen hän pääsi viettämään
60-vuotissyntymäpäiväänsä tammikuussa. Kiitoksena Veijo tarjosi palanpainiketta hyvien alkukahvien ja
peurapalvin lisäksi. Veijo järjestää 16.3. epävirallisen synttärihiihtonsa nimeltään ”Ketunlenkki 2019”.
Lenkin lisäksi ilmoittautuneille on tarjolla lohisoppaa ym. majalla klo15.00. Lisäksi hän kiitti viime
vuodesta kaikkiin talkoisiin osallistujia, peijaisjärjestelijöitä, naisjaostoa, jaostojen- ja toimikuntien
jäseniä sekä johtokuntaa. Todettiin, että seuran uusiksi jäseniksi on hyväksytty Kari Lähteenmäki, Sakari
Heinonen ja Tomi Viiki. Kari ja Tomi olivat kokouksessa esittäytymässä.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin Marko Aaltonen. Sihteeriksi valittiin Heikki Korpela sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Timo Salonen ja Hannu Salonen, jotka toimivat myös tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen: Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu
sääntöjen edellyttämällä tavalla Ruovesi-lehdessä 20.2.2019 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 2018 toimintakertomuksen, joka oli ollut jo aiemmin myös
kotisivuilla luettavissa. Toimintakertomus hyväksyttiin, todettiin erittäin hyväksi sekä kattavasti
laadituksi. Taloudenhoitaja Antti Moksunen esitteli tilinpäätöksen sekä luki toiminnantarkastajien
lausunnon. Lausunnossa oli maininta, että peijaisten esiintymis- ja orkesteripalkkioista oli ennakkoverot
maksamatta. Puutteesta keskusteltiin ja todettiin virhe sen verran vähäpätöiseksi, että annetaan asian olla.
Jatkossa kuitenkin vastaavat asiat pitää huomioida etukäteen.
6. Tehtiin päätös tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille kuluneelta toimikaudelta.
8. Johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti Veijo Pessi.
9. Suoritettiin johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali. Erovuorossa olivat Miika Kojola, Pekka
Leinonen ja Timo Ruokkeinen. Pekka Leinonen valittiin uudelleen, mutta Timo Ruokkeinen ja Miika
Kojola halusivat omasta tahdostaan luopua jäsenyydestä. Heidän tilalleen valittiin Marko Aaltonen ja
Eero Lahtinen. Muina jäseninä johtokunnassa jatkavat Eero Asunta, Antti Moksunen ja Heikki Korpela.
10. Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Salonen. Varalle valittiin Juhani Sillanpää.
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11. Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2019. Se hyväksyttiin
sellaisenaan muuten paitsi johtokuntaa pyydettiin harkitsemaan ja suunnittelemaan ns. joulurauhan
julistamistilaisuutta yhdessä kunnan ja seurakunnan kanssa esim. laivarannassa. Keskusteltiin villisikojen
metsästyksestä ja todettiin, että se on turvallisinta toteuttaa seuruejahtina. Esitettiin, että vesilintujen
tähystys/tarkkailupisteitä olisi syytä perustaa. 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.
13. Taloudenhoitaja esitteli kuluvan vuoden tulo- ja menoarvion. Se hyväksyttiin sellaisenaan.
14. Seuran edustajaksi piirikokoukseen valittiin seuran puheenjohtaja Veijo Pessi.
Päätettiin, että jäsenyydet Metsästäjäliittoon, Suomen Kennelliittoon ja Suomen Ajokoirajärjestö ry:n
pidetään voimassa.
15. Vuoden 2018 metsästäjäksi valittiin Timo Ruokkeinen. Perusteluina mm. lukuisat talkootyöt,
alamajan kunnostusprojektien veto. (ikkunat, terassi, maalaus jne.)
16. Jäsenasiat: Johtokunta on 7.2.2019 hyväksynyt koejäsenet Kari Lähteenmäki, Sakari Heinonen ja
Tomi Viiki varsinaisiksi jäseniksi.
Veijo Pessi luki vuoden 2019 merkkipäivän viettäjät. Heistä Tero Viiki palkittiin seuran viirillä ja
puukolla tulevan 50-vuotispäivän johdosta, joka on 15.4.2019.
17. Vuosikokoukselle osoitettuja esityksiä ei ollut.
18. Muut esille tulevat asiat: Kokousväkeä muistutettiin tulevista tapahtumista. Pilkkikilpailut
maanomistajille ja jäsenistölle järjestetään 17.3. klo 9.00 alkaen majalla, koiranäyttelytoimikunnan
kokous pidetään 28.3 ja varsinaiset koiranäyttelyt järjestetään kaksipäiväisinä 27.-28.4.2019.
Talkooväkeä järjestelyihin tarvitaan runsaasti.
Erkki Viiki lahjoitti seuralle peijaisista 2019 otetusta kuvasta tehdyn taulun, joka tullaan ripustamaan
majan seinälle.
T Kekki teki esityksen, voitaisiinko järjestää yhteismatka Riihimäelle metsästysmuseoon. Asia päätettiin
ottaa harkintaan.
19. Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä innostuneesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 15.46.
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_______________________
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