ROVANIEMEN SEUDUN
RIISTANHOITOYHDISTYS

Pöytäkirja 19.3.2001

VUOSIKOKOUS
Aika:
17.3.2001 klo 12.00-15.20
Paikka: Nuorisoseuran talo, Saarenkylä
Läsnä: 85 kokousedustajaa, joilla ääniä 150

Avaus
Johtokunnan puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen.
Huomionosoitukset
Vuoden nuoreksi erähenkilöksi oli valittu Mari Sammalniemi.
Hänen edustajalleen Hannu Lukkarila ja yhdistyksen toiminnanohjaaja Matti Ylijääskö ojensivat
lahjashekin.
20:nä peräkkäisenä vuotena ammuttu hirvikoemerkki luovutettiin seuraaville: Kari Tiermas, Matti
Helppikangas ja Eino Kylmänen. 10:nä peräkkäisenä vuotena suoritetusta hirvikokeesta merkin
saivat: Erkki Ruokanen ja Veijo Kokko.
1 § Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin
Sihteeriksi valittiin
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin
jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Jarmo Kiuru
Taito Oikarainen
Oskari Autti ja Jouko Jarkko,

2 § Laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi
3 § Edustaja- ja ääniluettelo
Vahvistettiin edustaja- ja ääniluettelo, kokousedustajia oli 85, joilla ääniä 150.
4 § Riistanhoitopiirin puheenvuoro
Kauko Ollila esitteli piirin laatimat uudet hirvilupien puoltoperusteet.
5 § Toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen.
Kokouksen puheenjohtaja luki toimintakertomuksen v.2000. Toimintakertomus hyväksyttiin. Tilit ja
tilinpäätöksen esitteli yhdistyksen rahastonhoitaja Kari Tiermas. Tilinpäätös vahvistettiin.
Tilintarkastajien lausunnon esitteli kokouksen puheenjohtaja. Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnan
jäsenille ja toimihenkilöille v. 2000.
6 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Matti Ylijääskö esitteli toimintasuunnitelman v.2001. Käydyssä keskustelussa esitettiin näädän
mukaan ottamisesta alkaneeseen pienpetojen pyyntikilpailuun. Asiaa perusteltiin perinteisen näädän

pystykorvapyynnin tärkeydellä. Johtokunnan laatimissa pyyntikilpailusäännöissä ei näätää oltu otettu
mukaan näätäkannan vähäisyyden vuoksi. Kokous päätti pyytää riistanhoitopiirin lausunnon asiasta
ja päättä sen jälkeen näädästä kilpailun kohteena.
Hirvien verotussuunnitelmaa koskevien puheenvuorojen perusteella päätettiin vasa-% olevan
harkinnanvaraa, esitys 1000 vasaa 50 % on mahdollista muuttaa myös 40%:ksi.( 800 vasaa)
Esitettiin myös, että kokouksen keskusteltavaksi ja tiedoksi olisi hyvä tuoda lohkottainen hirvien
verotussuunnitelma.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintavuodelle hyväksyttiin ed. kannanotoilla.
7 § Riistanhoitopiirin kokousedustajat
Lapin riistanhoitopiirin kokousedustajiksi valittiin Hannu Lukkarila varsinaiseksi ja Juha Seurujärvi
varaedustajaksi.
8 § Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Taito Oikarainen ja Juhani Ojala, varalle Oskari Autti ja Eero Sarajärvi.
9 § Kokouksista ilmoittaminen
Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sanomalehti Lapin Kansassa.
10 § Riistanhoitopiirille tehtävät esitykset
Esityksiä ei ollut
11 § Tiedotusasiat
Kokouksen osanottajat esittivät omat tiedotuksensa.
12 § Muut asiat
Esitettiin hirvien ruokinnan suunnattavan siten, että se houkuttelisi hirvet pois taimistoista ja liikenteen
vaaroista.
Kehotettiin, että nuoret voisivat liittyä seuroihin pienemmillä liittymismaksuilla, tai kokonaan ilman
maksuja.
13 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20
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