PÖYTÄKIRJA
Alajärven rhy
Vuosikokous
9.2.2005 klo 19.00
kaupungintalo
1§
Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin
pronssiset ansiomerkit Heimo Hautamäelle ja Paavo Vieruaholle sekä Alajärven
riistanhoitoyhdistyksen viiri Alajärven osuuspankille. Rhy:n järjestämään pienpetokilpailuun osallistui kaikkiaan 60 metsästäjää ja petoja saatiin 211 kpl. Ensimmäisen
palkinnon, pokaalin ja 50 € lahjakortin sai Pekka höykinpuro 41 pedolla. Toiseksi tuli
Olli parkkonen (40 €) 15 pedolla ja kolmanneksi Keijo Pitkänen (20 €) 14 pedolla.
Arvonnassa 50 € lahjakortin sai Mauno Pollari.
2§
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Tienhaara ja sihteeriksi Jarmo Sillanpää.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Luoma-aho ja Esko
Turja.
3§
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5§
Paikalla todettiin olevan 34 edustajaa ja heillä käytettävissään 34 ääntä.
6§
Sihteeri esitti vuoden 2004 toimintakertomuksen, jonka kokous vahvisti.
7§
Sihteeri esitteli vuoden 2004 tilit alijäämältään 498,20 €.
8§
Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin kaikille tilivelvollisille.
9§
Sihteeri esitteli hallituksen vuodelle 2005 laatiman toimintasuunnitelman, jonka kokous vahvisti. Hyväksyttiin vuodelle 2005 laadittu taloussuunnitelma ja rhy:n
maksamat palkkiot ja korvaukset päätettiin pitää entisenlaisina. Hallitukselle annettiin
valtuudet tehdä tarvittavia muutoksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
10 §
Rhy:n edustajaksi riistanhoitopiirin kokoukseen valittiin Asko Autio ja varalle 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 Juha Heikkilä.
Heikkilä esitti, että metsästysseurat siirtäisivät kokouksensa vähän myöhäisemmälle
syksyyn, koska tällöin olisi enemmän tietoa lintujen pesinnän onnistumisesta ja riistaeläinkannoista.
Heikkilä kertoi kauriinmetsästykseen liittyvästä lakimuutoksesta ja siitä, ettei kanta
kestä vielä pitkään aikaan vapaata metsästystä. Hänen mielestään tulee suunnitella
sellainen järjestelmä, jonka avulla oikean suuntainen metsästys voidaan toteuttaa.
Riistanhoitopiiri voi rauhoittaa kauriin tarvittaessa.
Riistanhoitopiirin hirvitiheystavoite on 2,9 hirveä/1000 ha ja Heikkilä esitti useiden
yhdistysten alueille enemmän rohkeutta lupien käyttämiseen.
Suurpetoyhdysmiesverkoston kehittämisellä pyritään saamaan enemmän havainto- ja
tilannetietoa pedoista ja niiden kannan kasvamisesta.
14 §
Muut asiat
Sihteeri tiedotti Ähtärissä 19.2.2005 pidettävästä petoyhdysmieskoulutuksesta.
Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio esitteli perusteilla olevan Alajärven lahtivajayhdistyksen toimintaperiaatteita, rakentamiskustannuksia ja rahoitusmahdollisuuksia.
15 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10
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