PÖYTÄKIRJA
Alajärven rhy
Vuosikokous
18.2.2004 klo 19.00
kaupungintalo
1§
Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi vietettiin
hiljainen hetki Armas Levijoen ja Juha Hautakankaan muistoksi. Jaettiin pienpetokilpailun palkinnot: 1. Pekka Höykinpuro 2. Arto Ahonen 3. Hannu Käpyaho.
Arvonnassa 50,00 € lahjakortin sai Olli Parkkonen. Rhy:n aikaisemmalle puheenjohtajalle Asko Tienhaaralle riistapäällikkö Jukka Bisi luovutti muistolaatan rhp:n
puolesta.
2§
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hautakangas ja sihteeriksi Jarmo Sillanpää. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Pitkänen ja Raimo Hosionaho ja ääntenlaskijoiksi Jukka Meritähti ja Kari Pienimäki.
3§
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4§
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta
5§
Paikalla todettiin olevan 28 edustajaa ja heillä käytettävissään 28 ääntä.
6§
Sihteeri luki vuoden 2003 toimintakertomuksen, jonka kokous vahvisti
7§
Sihteeri esitteli vuoden 2003 tilit ylijäämältään 738,96 €.
8§
Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin
tili- ja vastuuvapaus kaikille tilivelvollisille.
9§
Esitettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2004, jonka kokous
vahvisti. Rhyn maksamiksi palkkioiksi päätettiin samat kuin edellisenä vuonna.
Johtokunnalle annettiin valtuudet tehdä tarvittavia muutoksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
10 §
Rhy:n edustajana rhp:n kokouksessa on Asko Autio ja varalla Jarmo Sillanpää
11 §
Rhy:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Jorma Joensuu sekä
varatilintarkastajiksi Pekka Sillanpää ja Taisto Kankaanpää.

12 §
Riistanhoitopiirille ei tehty esityksiä
13 §
Rhp:n puheenvuoron käytti Jukka Bisi.
Metsäkauris tulee lähivuosien aikana vapautumaan lupakäytännöstä ja tullaan kulkemaan ruotsin perässä. Noin 10 vuoden kuluttua kauris tulee ohittamaan hirven kaatomäärien suhteen.
Hirvitilanne on hyvä rhp:n alueella ja kannan tiheys on sopiva. Ensisyksyn verotus
tulee laskemaan koko rhp:n alueella. Alajärvelle rhp esittää 140 kaatolupaa, joihin
sisältyy 30 % pankki.
Jukka Bisi kertoi metsäkanalintujen vähenemiseen liittyvistä syistä. Rhp esittää ensi
kaudelle metson rauhoittamista koko piirin alueella ja muille kanalinnuille metsästysajan lyhentämistä. Kokouksessa ei tuotu esille ehdotukseen liittyviä eriäviä mielipiteitä.
Bisi kertoi suteen liittyvästä hoitosuunnitelmasta, jonka puitteissa järjestetään projeksi
johon hän tulee osallistumaan kuluvan vuoden aikana. Lisäksi hän kertoi LänsiSuomen alueella olevista susista.
Bisi kertoi metsäpeuran kesälaidunalueesta, joka on varsin laaja ja alueeseen kuuluvat
Lapua, Kannus, Haapajärvi, Saarijärvi ja Ähtäri välinen alue. Talvilaidunalue on huomattavasi suppeampi ja käsittää helmi-maaliskuussa lähes käytännössä vain Halsuan
alueen, jossa on n. 1000 peuraa.
14 §
Muut asiat
Millespakan alueen varishanke, luvan jatkaminen.
15 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40
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