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KESÄKOKOUS 2020
Aika

1.8.2020 klo 13.30

Paikka
Paikalla

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

1. Kokouksen avaus:
Seuran puheenjohtaja Veijo Pessi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi klo
13.35. Avauksen yhteydessä puh.johtaja tiedotti yleisiä asioita mm. taloudesta, talkoista,
peruuntuneesta koiranäyttelystä, kilpailuista, riistakannoista, Reviiri-ohjemasta, tulevista
tapahtumista jne.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Pessi ja sihteeriksi Heikki Korpela
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Selkee ja Taisto Kekki. He toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen:
Todettiin, että kokouksesta on ollut ilmoitus 15.7.2020 Ruovesi-lehdessä ja lisäksi seuran
kotisivuilla 7 päivää ennen kokousta, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen:
Jaossa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi pienillä lisäyksillä kohtiin 11
ja 14. Kohtaan 11 valitaan jaostojen vetäjät, lisätään kohta valitaan seuran edustaja SML
P-H piiri ry:n vuosikokoukseen. Kohtaan 14 muistamiset ja palkitsemiset, lisätään
palkittavat 8 henkilöä.
5. Rauhoitusalue:
Esitys:
1. Kirkkokangas , pururadan alue Kuruntieltä Haukkamaantielle.
2. Kautunharju
3. Kauttu (Ruhalantien tie 66 ja Autiontien välinen alue).
4. Alueet rauhoitetaan pienriistalta. Rauhoitusalueella on petoeläinten ja vieraslajien kaikki
pyynti sallittua.
Lisäksi huomioidaan vuokrasopimusten ehdot: Koipijärven mailla ainoastaan
hirvenmetsästys on sallittu. Kivistön mailla ainoastaan hirven- ja karhunmetsästys
sallittu. Perälän mailla Ansanpistolla ainoastaan hirvenmetsästys ja pienpedot sallittu.
Tulijoen mailla peura ja kauris rauhoitettu.
Lisäksi hirvenhaukutuskielto 2 viikkoa ennen metsästyksen alkua (26.9.-9.10.2020),
pois lukien Haukkamaan alue. Haukutuskielto koskee myös Kaakkola-Kuusimäki
aluetta. Lisäksi kyseisellä alueella ei voida metsästää valkohäntäpeuraa sirpalealue
säännön vuoksi. Esitys hyväksyttiin.
6. Saaliskiintiöt:
Esitys: 1 urosmetso, 1 teerikukko, 3 pyytä ja 2 metsäjänistä. Kyseinen esitys hyväksyttiin
äänestyksen jälkeen sillä muutoksella, että metsäjänisten määrä nostettiin kolmeen.
7. Kauriin metsästys:
Esitys: Tehdyn kanta-arvion perusteella saalistavoite on 10 aikuista (50/50 u/n) ja 10
vasaa, jolloin jäävä kanta olisi noin 40 kaurista. Lisäksi kantaa vähentää kolarit, ilvekset
jne. Kaurisjahti pyritään aloittamaan heti jahtikauden alussa kauriskolareiden välttämiseksi.
Kaurislauman johtopukki pyritään säästämään metsästykseltä ja kauriita pyritään
verottamaan tasaisesti koko metsästyslueelta.
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Käytyjen keskusteluiden jälkeen päätettiin, että seuran kiintiö on 10 aikuista ja 10 vasaa.
Jäsenen kiintiö on 1 aikuinen ja 1 vasa tai 3 vasaa / metsästäjä 31.10. 2020 saakka, jonka
jälkeen metsästys on vapaa, kunnes seuran kiintiö täyttyy.
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. Johtokunnalle annetaan valtuudet päättää
kaurispukin kevätmetsästyksestä ja sen kiintiöperusteista. 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 vahtimalla metsästykseen menosta on ilmoitettava
etukäteen metsästyksen johtajalle viestillä missä on vahtimassa ja milloin. Seuruejahdissa
passitukset pyritään järjestämään aina metsään ja käytetään turvavaatetusta. Koirien
kiinniottotilanteissa koiranohjaajat kutsuvat avuksi vain tarvittavan määrä avustajia.
Päätetiin, että kauriin ja valkohäntäpeuran kaadosta ei tilitetä kaatomaksua seuralle. Sen
sijaan peuran kaadosta tilitetään MMM:n vahvistama pyyntilupamaksu 17 euroa aikuinen ja
8 euroa vasa.
8. Rajoitukset:
Esitys: teräshaulien kokonaiskielto on voimassa kaikessa metsästyksessä. Lyijyhauleista
luopumista suositellaan metsästyksessä ja korvaamaan ne ympäristöystävällisemmillä
hauleilla. Lisäksi on 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 10 euroa/kerta tai 40 euroa/kausi, alle 20 vuotiaiden nuorten vieraskortti
puolet maksusta.
Saalis isännän kiintiöstä.
Petoeläinten yhteisjahdit naapuriseurojen kanssa, ei vieraskorttia.
Liäksi seuran hirvieläinten-, petoeläinten-, villisian-, kauriin- ja vieraslajien yhteisjahteihin tai
jäljityksiin kutsutuilta koiranohjaajilta ei peritä vierasmaksua.
Maksu suoraan seuran tilille: FI59 5403 0740 0027 97 vastuujäsenen toimesta.
Esitys hyväksyttiin.
11. Jaostojen vetäjät:
Esitys vuodelle 2020 – 2021: (vetäjän nimi mainittu ensimmäisenä)
Maanvuokrajaosto: Antti Moksunen, Eero Asunta ja Heikki Korpela, Pasi Omenainen ja
Veijo Pessi
Koiranäyttely- ja kenneljaosto: Juhani Sillanpää, Timo Ruokkeinen, Veijo Pessi, Eero
Asunta ja Leevi Leinonen
Hirvijaosto: Marko Aaltonen, metsästyksen johtaja ja varajohtajat
Riistanhoitojaosto: 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.
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Majaisäntä: Timo Ruokkeinen, Matti Pulakka ja Vesa Leinonen
Seuran puolesta nimettyjä avustamaan SRVA-toimintaa: Marko Aaltonen, Antti Moksunen,
Heikki Korpela ja Timo Ruokkeinen.
Lisäksi muistiin, 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 metsästyksen johtaja.
Esitys hyväksyttiin.
12. Riistanhoito ja tutkimus:
Esitys: Syksyn aikana hankitaan tarvittaessa rehukauraa riistan talviruokintaa varten. Viljan
jakelupaikkoina on Häklin Vasun, Kukkolan nylkyvajan ja Niskosen riihen varastot, joista
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 riistanhoitotyöhön
ja maanviljelijöitä tekemään omia riistapeltoja. Jäsenten riistanhoitosuunnitelman mukaisiin
riistapeltoihin kustannetaan siemenet ja tarvittaessa johtokunnan harkinnan mukaan
voidaan osallistua viljelijöiden riistapeltojen siemeniin. Nuolukivien kunnostusta ja ylläpitoa
jatketaan hirviseurueen toimesta.
Esitys hyväksyttiin.
13. Riistanhoitopokaali saaja vuonna 2020:
Palkitsemistoimikunnan ja johtokunnan yksimielisellä päätöksellä pokaalin saajaksi valittiin
Matti Pulakka. Perusteluina mm. omien ruokintapaikkojen ylläpito vuosien ajan sekä
ehtymätön halu, into ja suostuvaisuus muiden auttamiseksi kaikissa seuran talkoissa ja
riistanhoitotöissä, sekä säästeliäs ja valikoiva metsästys.
14. Muistamiset ja palkitsemiset:
Puh.joht. luki vuoden 2020 merkkipäivien viettäjien nimet. Seuran viirillä ja puukolla
palkittavia henkilöitä10 vuoden jäsenyydestä ja täytettyään vähintään 50-vuotta ei
loppuvuonna ole. Naisjaoston jäsenistä kukitettiin Marja Kekki. Hän täyttää 70 vuotta
21.9.2020. Marja on keittänyt hirvikeiton yhtämittaisesti peijaisiin ainakin 34 vuoden ajan.
Samalla kukitettiin naisjaoston jäsenistä Tuula Rikala ja Eeva Pohjonen pitkäaikaisesta ja
ansiokkaasta työstä seuran hyväksi.
Lisäksi palkittiin alamajan mittavan remontin, ampumaradan kunnostuksen, nylkyvajan
remontin, Reviiri-ohjelman perustamistyön ja koiranäyttelyiden järjestelyiden ansiosta
Ruoveden tervahaudalla valmistetulla hautatervapurkilla seuraavat henkilöt: Pekka Aalto,
Marko Aaltonen, Vesa Leinonen, Pekka Moskari, Pasi Omenainen, Matti Pulakka, Timo
Ruokkeinen ja Juhani Sillanpää.
Jukka Rouhiainen, joka on liittynyt seuraan 1973, ollut seuran jäsenenä 47 vuotta, toiminut
seuran puheenjohtajana 1981-84 ja metsästyksen johtajana 1988-89, lahjoitti seuralle
isänsä Einari Rouhiaisen ampuman 15-piikkisen hirven sarvet. Hirvi on kaadettu vuonna
1951 Väärinmajasta. Samassa yhteydessä Jukalle luovutettiin vuonna 2007 myönnetty
seuran viiri.
15. Uudet jäsenet ja koejäsenet:
Talvikokouksen jälkeen ei ole hyväksytty uusia jäseniä. Koejäseniksi on hyväksytty Pekka
Kojola ja Eero Perimäki. He olivat esittäytymässä kokouksessa. Kaksi jäsentä on eronnut
seuran jäsenyydestä omasta pyynnöstään.
16. Osallistuminen koirien ryhmänäyttelyihin ja Hannun haukku kokeeseen vuosina 2021 ja 2022:
Päätettiin, että toimintasuunnitelman mukaan järjestetään kaksipäiväinen ryhmänäyttely
vuonna 2021. Lisäksi anotaan ja järjestetään vuonna 2022 ryhmänäyttely yhdessä
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Pajusen Eräilijöiden ja muiden avustavien seurojen kanssa. Päätettiin, että osallistutaan
vuosittain Hannun haukku järjestelyihin.
17. Hirvieläinten- ja villisian jahtisääntöjen vahvistaminen:
Vahvistettiin hirvieläinten jahtisäännöt 2020, jotka hirviseurueen perustava kokous oli
hyväksynyt ennen kesäkokousta. Villisian jahtisäännöt on vahvistettu kesäkokouksessa
3.8.2019 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Niihin ei tehdä muutoksia.
18. Hankinnat ja kaluston korjaukset:
Nylkyvajalle on rakennettu uusi nylkypukki ja alamajan lattia maalattiin. Päätettiin, että
alamajalle johtava polku ja laiturille johtavat rappuset sekä nylkyvajan seinät pyritään
kunnostamaan taloudellisen tilanteen niin salliessa.
19. Reviiri-ohjelma:
Seuralle on hankittu Reviiri-ohjelma. Perustamistyön on tehnyt Pasi Omenainen.
Tavoitteena on saada jäsenistön käyttöön lajikohtaiset metsästysalueiden sähköiset kartat.
Pasi piti tilannekatsauksen ohjelmasta ja näytti sekä opasti halukkaita kokouksen jälkeen
sen käyttöön. Kaikki jäsenet voivat ottaa karttaohjelman käyttöön antamalla
suostumuksensa tallentaa Reviiriin oman nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Oma riistan
karttoja pääsee katsomaan antamalla puheenjohtajalle metsästäjänumeronsa. Tarkemmat
ohjeet tulevat kotisivuille.
20. Muut asiat:
- Hannun muistohaukun ajankohta on 29.12.2020 RMS:n vastuuhenkilönä
tapahtumassa on Eero Asunta. Ajokokeiden ja muiden haukkukokeiden ajankohdat
ilmoitetaan myöhemmin.
- Karhunmetsästyksessä ollaan mukana P-H:n pohjoisen alueen yhteisluvassa.
Ilmoittautumiset Marko Aaltoselle 10.8.2020 mennessä.
- Ilveslupaan osallistutaan samoilla periaatteilla kuin viime vuonna.
- Lasten hirvijahti järjestetään la 24.10. 2020 klo 9:00 alkaen majalla Juhani Sillanpään
johdolla.
- Hirvipeijaiset järjestetään yhdessä Pappilankulman kyläyhdistyksen kanssa
Mustajärven koululla 21.11.2020.
- RRhy kannustaa Ruoveden metsästyseuroja ja seurueita osallistumaan Vuoden nuori
metsästäjä ja pienpetojen pyyntikilpailuun. Tarkemmin säännöt kotisivuilla.
- Ampumaharjoittelu ja aseiden kohdistus suositellaan tehtäväksi vain ampumaradalla.
- Jäsenten käytössä on seuran ilmakivääri, joka kunnostetaan syksyn aikana, tiedustelut
sihteeriltä.
- Ilmahirviradalle pitäisi löytää uusi lämmin hallitila.
21. Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä innostuneesta osallistumisesta ja naisia kahvitarjoilusta
sekä päätti kokouksen klo 15.20.
Puheenjohtaja

Sihteeri

_______________________

_______________________

Veijo Pessi

Heikki Korpela
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Pöytäkirjan tarkastajat
_______________________

_______________________

Taisto Kekki

Heikki Selkee

