
Alajärven rhy PÖYTÄKIRJA

Vuosikokous
18.2.2010 klo 19.00  
Kaupungintalo

1 §
Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. 

2 §
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hautakangas ja sihteeriksi Antti Talvitie. 
Pöytäkirjantarkastajiksi  ja  ääntenlaskijoiksi  valittiin  Tuomo  Rentola  ja  Ari 
Hautakangas. 

3 §
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta 

4 § 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

5 § 
Paikalla todettiin olevan 39 edustajaa ja heillä käytettävissään 103 ääntä.

6 §
Riistanhoitopiirin  puheenvuoron  käytti  Pasi  Rannila.  Hän  kertoi:  vaalikäytännöistä 
rhy:n  ja  rhp  hallituksen  vaaleissa;  esitteli  kosteikkokyselyn  tulokset  ja  projektin 
etenemisen;  hirvikannan  verotuksen  tunnuslukuja,  piirin  suosituksia  ja  pankki-
järjestelmä; kolarihirvisopimuksista.

7 §
Puheenjohtaja luki vuoden 2008 toimintakertomuksen, jonka kokous vahvisti.

8 §
Sihteeri  esitti  vuoden 2008 tilit  ylijäämältään  1 492,19 €.  Puheenjohtaja  luki  tilin-
tarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin.

9 §
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 §
Puheenjohtaja esitti hallituksen vuodelle 2009 laatiman toimintasuunnitelman, jonka 
kokous vahvisti.

11 §
Sihteeri esitti hallituksen laatiman vuoden 2009 talousarvion, jonka kokous hyväksyi. 
Hallitukselle  päätettiin  antaa  valtuudet  tehdä  tarvittavia  muutoksia  toiminta-  ja 
taloussuunnitelmaan.



12 §
Rhy:n maksamat palkkiot vuodelle 2009 päätettiin pitää entisinä.

13 §
Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin puheenjohtaja ja 6 jäsentä.

14 §
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Autio ja hänen henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi Pentti Hautakangas.

15 §
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Varsinainen Henkilökohtainen varajäsen
Ilpo Purola  Jari Hongisto 
Tuomo Luoma-aho Risto Joensuu
Petri Aho Teuvo Pitkäkangas
Veikko Hakala Heikki Keskitalo
Juha Peltokangas Martti Isoniemi
Jukka Meritähti Erkki Hattukangas

16 §
Rhy:n edustajaksi riistanhoitopiirin kokoukseen valittiin Asko Autio ja varalle Jarmo 
Sillanpää.

17 §
Yhdistyksemme  ehdokkaaksi  piirihallitukseen  valittiin  Asko  Autio  ja  hänen 
varajäseneksi Jarmo Sillanpää.

18 §
Rhy:n  varsinaisiksi  tilintarkastajiksi  valittiin  Pentti  Mäkelä  ja  Jorma  Joensuu sekä 
varatilintarkastajiksi Pekka Sillanpää ja Taisto Kankaanpää. 

19 §
Rhy:n kokouksista ja päätöksistä päätettiin tiedottaa Järviseutu -lehdessä. Käytetään 
myös rhy:n ja metsästysseurojen www sivuja.

 
20 §

Hallituksen  jäsenten  ja/tai  yhdistyksen  jäsenten  tekemiä  ehdotuksia  tai  kokouksen 
esityslistalle ottamia asioita ei ollut. 

Esitetään  riistanhoitopiirille,  että  se  antaisi  rahoitusta  nuorisotyöhön,  liittyen 
pienpetojen loukkupyyntikurssin järjestämiseen ja loukkujen rakentamiseen liittyvään 
koulutukseen, sekä vebkameran hankintaan riistanruokintapaikkoja käyttävien eläin-
ten seurantatutkimukseen. 

21 §
Muut asiat 



Rhy:n  puheenjohtaja  ehdotti,  että  seurat  voisivat  tehdä  velvoitteen,  jonka  mukaan 
kaikki hirvimiehet osallistuisivat harjoitusammuntoihin kesän ja syksyn aikana esim. 
20 harjoituslaukausta, taikka ampua tietty pistemäärä. 
Jokainen seura oli halukas lähtemään mukaan harjoitusammuntojen järjestämiseen ja 
osallistumaan ammuntoihin.  Jokainen seura  valitsee  vähintään  3 ammuttajaa,  jotka 
tulee ilmoittaa toiminnanohjaajalle. Ammuntapäivät ilmoitetaan listojen teon jälkeen.

Ammunta seurojen välisissä hirviammuntakilpailuissa huomioidaan harjoitukseksi. 

Rhy:n järjestämät kilpailut ammutaan 5 + 1 miehisin joukkuein vuonna 2009.

22 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pentti Hautakangas Jarmo Sillanpää
puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Erkki Hattukangas Timo Koppelomäki


