
PÖYTÄKIRJA
Alajärven rhy
Vuosikokous
8.2.2006 klo 19.00
kaupungintalo

1 §
Rhy:n  puheenjohtaja  Asko  Autio  avasi  kokouksen.  Hän  kertoi  viime  kauden 
hirvenmetsästyksen  tuloksesta  alueeltamme.  Rhy:n  järjestämään  pienpetokilpailuun 
osallistui kaikkiaan 40 metsästäjää ja petoja saatiin 101 kpl. Ensimmäisen palkinnon 
50 € lahjakortin sai Sakari Hänninen, 13 pedolla. Toinen palkinto Pekka Höykinpuro 
30  €  lahjakortti,  9  pedolla  ja  kolmas  Keijo  Pitkänen  20  €  lahjakortti  6  pedolla. 
Arvonnassa 20 € lahjakortin saivat: Taisto Osala, Heikki Hietala, Arvo Männistö, Jani 
Sironen ja Hannu Käpyaho .

2 §
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hautakangas ja sihteeriksi Jarmo Sillan-
pää.  Pöytäkirjan tarkastajiksi  ja ääntenlaskijoiksi  valittiin  Toivo Uusitalo ja Mikko 
Pitkänen.

3 §
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

4 §
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §
Riistanhoitopiirin puheenvuoron käytti Eino Saari. Hän kertoi ampumakokeen uudis-
tuksesta,  joka  astuu  voimaan  1.3.2006.  Aikaisemmasta  poiketen  liikkuvaan  hirvi-
kuvioon ei enää ammuta. Hirvikokeen hyväksytyn suorituksen rajana on ns. 8 rinki eli  
23  cm halkaisija  ja  karhukokeen  rajana  ns.  9  rinki  eli  17  cm.  Alajärven  ammun-
nanvalvojat  tullaan  kouluttamaan  Vimpelin  lukiolla  2.5.2006 klo  19.00.  Alajärven 
lisäksi  rhp:n  hallituksen  aluejakoon kuuluvat:  Alavus-Töysä,  Kuortane,  Lehtimäki-
Soini  ja  Ähtäri.  Piirihallituksen  edustaja  kertoi  myös  Metsästäjäin  keskusjärjestön 
hallituksen aluejaosta. Kauriita Alajärvellä ammuttiin 17 kpl v 2004 ja 4 kpl vuonna 
2005. Hän kertoi myös tulevan kauden hirvenmetsästyksen suunta-viivoista.
 

6 §
Paikalla todettiin olevan 38 edustajaa ja heillä käytettävissään 76 ääntä.

7 §
Sihteeri esitti vuoden 2005 toimintakertomuksen, jonka kokous vahvisti.

8 §
Sihteeri esitteli vuoden 2005 tilit ylijäämältään 772,98 €. Puheenjohtaja luki tilintar-
kastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin.



9 §
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 §
Sihteeri esitteli hallituksen vuodelle 2006 laatiman toimintasuunnitelman, jonka ko-
kous vahvisti. 

11 §
Sihteeri  esitteli  kuluvan  vuoden  tulo-  ja  menoarvion.  Rhy:n  maksamat  palkkiot 
päätettiin pitää pääosin entisinä. Ainoastaan kilometrikorvausten määräksi päätettiin 
0,35 €/km. Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.  Hallitukselle päätettiin antaa valtuudet 
tehdä tarvittavia muutoksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

12 §
Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin 7 jäsentä.

13 §
Hallituksen  puheenjohtajaksi  valittiin  seuraavalle  toimintakaudelle  Asko  Autio  ja 
hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pentti Hautakangas.

14 §
Tasa-arvolain toteutumisen mukaan naisia ei voitu valita hallitukseen, koska heitä ei 
esitetty. Hallituksen jäseniksi valittiin:

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:

Toivo Uusitalo Juhani Niskakangas
Mikko Pitkänen Risto Joensuu
Petri Aho Teuvo Pitkäkangas
Veikko Hakala Heikki Keskitalo
Olli Rintala Juha Peltokangas
Jukka Meritähti Erkki Hattukangas

15 §
Rhy:n edustajaksi riistanhoitopiirin kokoukseen valittiin Asko Autio ja varalle Jarmo 
Sillanpää.

16 §
Keskusteltiin  yhdistyksen  ehdokkaasta  riistanhoitopiirin  hallitukseen.  Asko  Autio 
kertoi  millaisia  suunnitelmia  tällä  hetkellä  on.  Ähtäristä  tulisi  varsinainen  jäsen ja 
Alajärveltä tulisi varajäsen seuraavalle kaudelle. 

17 §
Rhy:n  varsinaisiksi  tilintarkastajiksi  valittiin  Pentti  Mäkelä  ja  Jorma  Joensuu sekä 
varatilintarkastajiksi Pekka Sillanpää ja Taisto Kankaanpää.

18 §
Rhy:n  kokouksista  ja  päätöksistä  päätettiin  tiedottaa  Järviseutu  -lehdessä.  Jatkossa 
käytetään myös yhdistyksen ja metsästysseurojen www sivuja. 



19 §
Rhp:lle tehdään esitys peuralupien käyttämisestä uudella tavalla. 

20 §
Muut asiat

Seurojen tulee kokouksissaan valita ammunnanvalvojat jäsenmäärän mukaisessa suh-
teessa tulevaan koulutukseen. 

21 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.52

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pentti Hautakangas Jarmo Sillanpää
puheenjohtaja sihteeri

Mikko Pitkänen Toivo Uusitalo
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


