ROVANIEMEN SEUDUN
RIISTANHOITOYHDISTYS
JOHTOKUNTA

Kokouspäivämäärä 19.2.2002

PÖYTÄKIRJA
AIKA

Kello 18.00

PAIKKA

SKY- hotelli Ounasvaara

SAAPUVILLA

Hannu Lukkarila
Juha Seurujärvi
Pentti Hyvärinen
Martti Mäkinen
Tapani Ollila
Erkki Ruokanen
Kauko Vakkala
Kari Tiermas

PUHEENJOHTAJA

Hannu Lukkarila

ESITTELIJÄ

Matti Ylijääskö

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Matti Ylijääskö

10 §
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
11 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan valinta
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyy kokouksen
esityslistan sekä valitsee pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia
äänestyksiä varten Pentti Hyvärisen ja Martti Mäkisen.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

12 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2002 sekä esitys riistanhoitopiirille hirven
verotussuunnitelmasta ja kaatokiintiöstä vuodelle 2002
Johtokunnan on valmisteltava vuotta 2002 varten toiminta- ja
taloussuunnitelmaehdotus, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa.
Johtokunta keskusteli alustavasti toiminnan linjauksista 15.1. pidetyssä kokouksessa.
Pääpiirteittäin johtokunta linjasi toiminnan painotukset seuraavasti:
1. Nuorisotoiminta
2. Metsäkanalintukantojen elvyttäminen ja pienpetojen pyynti
3. Hirvien aiheuttamien metsä- ja liikennevahinkojen torjuminen.
4. Metsästyksenvalvonnan tehostaminen
Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus sekä esitys hirven verotussuunnitelmaksi ja
kaatokiintiöksi vuodelle 2002 ( LIITE 1 )
Ehdotus:
Johtokunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja tarvittaessa täydentää
sitä ja esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi.
Lisäksi johtokunta esittää Lapin riistanhoitopiirille liitteessä esitetyn hirven
verotussuunnitelman ja kaatokiintiön vuodelle 2002.
Päätös
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Erkki Ruokanen pyysi merkitsemään eriävän mielipiteen asian kohdalle.
Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

13 §
Toimintakertomus vuodelta 2001
Toiminnanohjaaja on koonnut kuluneen vuoden toteutuneen toiminnan osalta
tapahtumat, johon perustuen on laadittu toimintakertomus vuodelta 2001.
Toimintakertomus ( LIITE 2 )
Ehdotus:
Johtokunta käsittelee toimintakertomuksen ja tarvittaessa täydentää
sitä ja esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

14 §
Ansiomerkkiesitykset
Eräjupot ry:n johtokunta on esittänyt pronssisen ansiomerkin myöntämistä seuraaville
ansioituneille jäsenille:
Mäntyniemi Jouni, Jäntti Aulis ja Salli Markku.
Misin Kalastus- ja Metsästysseura ry:n johtokunta on esittänyt pronssisen ansiomerkin
myöntämistä seuraaville ansioituneille jäsenille:
Hannuniemi Seppo, Kontio Kalervo, Vikajärvi Virpi, Säkkinen Ossi, Jäntti Vesa,
Keränen Erkki, Pirttijärvi Lassi, Rantaniemi Mikko, Vikajärvi Jyrki, Pakonen Antti ja
Närhi Jarmo
Ehdotus:
Johtokunta päättää myöntää pronssiset ansiomerkit esietyille henkilöille.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

15 §
Johtokunnan esitys riistanhoitopiirin hallituksen jäseneksi.
Riistanhoitopiirin hallituksen toimikausi päättyy vuonna 2002.
Uuden hallituksen nimeää riistanhoitopiirin kokous, johon yhdistys nimeää oman
edustajansa yhdistyksen vuosikokouksessa.
Riistanhoitopiirin hallituksessa oleva yhdistyksen toimialueen edustaja tulisi olla ao.
yhdistyksen puhenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikous ja näinollen
hänellä on tukenaan yhdistyksen jäsenten laaja kannatus.
Tämä varmistaisi mm. sen, että tiedonkulku yhdistyksen johtokunnan ja piirihallituksen
välillä olisi kitkatonta.

Ehdotus:
Johtokunta päättää esittää yhdistyksen vuosikokoukselle ja edelleen riistanhoitopiirin
kokoukselle, että yhdistyksen puheenjohtaja valittaisiin piirin hallituksen jäseneksi.

Päätös:
Johtokunta päätti esittää yhdistyksen vuosikokoukselle ja edelleen riistanhoitopiirin
kokoukselle, että Martti Mäkinen valittaisiin piirin hallituksen jäseneksi.
Erkki Ruokanen pyysi merkitsemään eriävän mielipiteen asian kohdalle.
Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.
16 §

Tiedotusasiat
Maa- ja metsätalousministeriö:
- päätös valtionavustuksen myöntämisestä Lapin riistanhoitopiirille
- hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
- metsästysasetuksen muuttaminen ( n:ot 820 – 824 )
- määräys petoeläinvahinkojen korvaamisesta porovahingoissa
Riistanhoitopiiri:
- lunastettujen metsästyskorttien määrä ( Roi rhy , 6006 kpl. )
- Lapin riistanhoityhdistysten ja piirin valtion määräraha vuonna 2002
metsästyskortin hinta 24 euroa
- ennakkoilmoitus piirin kokouksesta, Rovaniemi 25.5.2002 klo 12.00 alkaen
- lausunto hirvenmetsästysaluejaosta
Tielaitos:
- hirvikolareiden vähentäminen
Metsäkeskus Lappi
- hirvien metsätaloudelle aiheuttamat vahinngot v. 2001
Rovaseudun Pystykorvakerho ry:
- esitys Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistykselle metsäkanalintujen
metsästysajaksi kaudella 2002

17 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Hannu Lukkarila

Matti Ylijääskö

Pöytäkirjantarkastajat:

Martti Mäkinen

Pentti Hyvärinen

