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AIKA  ti 15.2.2011 klo 19.00 –  22.00 

PAIKKA  Pyssylän ampumaradan maja 

LÄSNÄ  52 Saarijärven Rhy:n jäsentä 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Rhy:n puheenjohtaja avasi kokouksen.  

Jaettiin ansiomerkit: MKJ:n  hopeisen ansiomerkin sai Arto Hoppula. MKJ:n pronssiset ansiomerkit  

luovutettiin Pentti Laakkoselle, Esko  Keskiselle ja Teuvo Leppäselle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Myös seuran pienpetokilpailun palkinnot jaettiin. Korkeimman pistemäärän sai Rahkolan 

Eränkävijät ry, jossa Juha Lakonen oli parhaana 918 pisteellä. Kiertopalkinto meni myös Rahkolan 

Eränkävijöille. 

  

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Ahonen, 

sihteeriksi Jarmo Isosävi, 

pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Hytönen ja Jussi Järkkälä. Ääntenlaskijoiksi valittiin 

samat henkilöt. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin edellisen vuoden kokouksen päätöksen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja myös 

päätösvaltaiseksi. (ML 65, ohjesääntö 23. §) 

 
4. Vahvistetaan metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkastajien laatima  

     edustaja- ja ääniluettelo. (  ML 64 ja 65 §,  ohjesääntö 23 § ) 

 

  Vahvistettiin edustaja- ja ääniluettelo. Äänivaltaisia edustajia paikalla  oli paikalla 52 henkilöä, 

   käytettävissä oleva äänimäärä oli 52. 

 

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. ( Ohjesääntö 22 § ) 

Riistapäällikön puheenvuoro on kokouksen lopussa. 

 

6. Esitetään vuoden 2010 toimintakertomus 

Toiminnanohjaaja esitteli toimintakertomuksen 2010.  

Kokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen. Liite 1. 

 

7. Esitetään vuoden 2010 tilit, tilintarkastajien lausunto  sekä vahvistetaan  

    tilinpäätös.  
 

Rahastonhoitaja esitteli tilit ja  tilintarkastajien  lausunto luettiin. 

Keskusteltiin yhdistyksen taloudenhoidosta. Kokous vahvisti tilinpäätöksen. 
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8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

    tilivelvollisille.    

 

Kokous myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden. 

 

9. Vahvistetaan vuoden 2011 toimintasuunnitelma 

 

Kokous vahvisti vuoden 2011 toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin pyyntiluvanvaraisten 

riistaeläinkantojen hoidon tavoitteet vuodelle 2011. Liite 2.  

 

 

10. Vahvistetaan kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään 

      valtuuksien antamisesta hallitukselle tehdä mahdollisesti tarvittavia  

      muutoksia tulo- ja menoarvioon. 

 

Vahvistettiin kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio. Liite 3. 

Kokous antoi hallitukselle valtuuden tehdä mahdollisesti tarvittavia muutoksia tulo- ja 

menoarvioon. 

 

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 

  

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 15 € kokousta kohti. Matkakorvausta maksetaan laskun 

mukaan yleisen kilometrikorvausnormin mukaisesti. 

    

12. Todetaan hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 

Todetaan nykyisten jäsenten toimikauden  kestävän  29.2.2012 saakka. 

Hallitus:  Pj. Ilkka Leppänen, (henkilökohtainen varajäsen Jorma Vähälä) 

 jäsenet; Arto Hoppula, (Jukka Hytönen) 

  Jukka Lintunen, (Hannu Valkeinen) 

  Teuvo Leppänen, (Pertti Hokkanen) 

  Jaakko Tarvainen, (Mauri Tellikka) 

  Päiviö Ikonen, (Mikko Eerola) 

  Matti Leppämäki, (Tapio Harju)  

        

13. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitopiirin  

kokoukseen ja todetaan, että ao.henkilöt ovat yhdistyksen edustajia 

riistanhoitoyhdistysten aluekokouksessa, jos Suomen riistakeskus käynnistyy ennen  

piirin  kokousajankohtaa. 

 

Kari Kunelius valittiin yhdistyksen edustajaksi riistahoitopiirin kokoukseen ja mahdolliseen rh-

yhdistysten aluekokoukseen ja Jukka Lintunen hänen varaedustajakseen. 

       

14. Valitaan mahdollista Suomen riistakeskuksen käynnistymistä ennakoiden    

      yhdistyksen ehdokas alueellisen riistaneuvoston jäseneksi ja hänen vara- 

      jäsenekseen. 

 

Suomen riistakeskuksen käynnistymistä ennakoiden Ilkka Leppänen valittiin ehdokkaaksi 

alueellisen  riistaneuvoston jäseneksi ja Kari Kunelius hänelle varajäseneksi. 
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15. Valitaan mahdollista Suomen riistakeskuksen käynnistymistä ennakoiden 

      yhdistyksen ehdokas valtakunnallisen riistaneuvoston jäseneksi ja hänen 

      varajäsenekseen. 

 

Suomen riistakeskuksen käynnistymistä ennakoiden  Ilkka Leppänen valittiin ehdokkaaksi 

valtakunnallisen riistaneuvoston jäseneksi ja hänelle varajäseneksi Kari Kunelius. 

 

16. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

   

       Toiminnantarkastajiksi valittiin Rainer Setälä, hänelle varahenkilöksi Eljas Vanhala 

       sekä Jukka Nikkilä , varalle Eero Venemies. 

 

17. Päätetään, miten yhdistyksen kokouksista ja päätöksistä tiedotetaan.     
      Päätettiin, että yhdistyksen kokouksista ja päätöksistä ilmoitetaan Saarijärveläinen-lehdessä. 

 

18. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten  

      sekä yhdistyksen jäsenten tekemistä ja kokouksen esityslistalle otetuista  

      asioista sekä päätetään riistanhoitopiirille tehtävistä esityksistä. 

  

Kokouksen esityslistaan otettavia asioita ei ole tullut. Riistanhoitopiirille esitettäviä asioita ei  

ollut. 

 

19. Riistanhoitopiirin edustajan puheenvuoro 

Riistapäällikkö Jukka Purhonen esitteli Suomen Riistakeskuksen käynnistymistilannetta ja 

toimenpiteitä, joita on tämän seurauksena huomioitava riistanhoitoyhdistyksissä.  

Hän kertoi myös riistakantojen hoidon ajankohtaisista toimenpiteistä.  

 

20. Muut esille tulevat asiat 

       Keskusteltiin loukkupyyntiin liittyvistä käytännön asioista.  

       Kaija Lehtinen kertoi kokoukselle tiedoksi, että Mari Mattilalta Italiasta on tullut kysely,    

       onko jollakin seuralla mahdollisuus järjestää vierasjahti muutamille ulkomaalaisille kolmena    

       viikonvaihteena  hirvestyksen aikaan. Italiasta olisi tulossa muutamia halukkaita            

       vierasmetsästäjiä.  

 

21. Kokouksen päättäminen 

     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00. 

 

Allekirjoitukset 

 

 

Aulis Ahonen   Jarmo Isosävi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. 

Saarijärvellä  ___. maaliskuuta 2011   

 

Jukka Hytönen   Jussi Järkkälä 


