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54§
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

55§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen sekä
kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsee
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten
Pentti Hyvärisen ja Martti Mäkisen sekä hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukasesti.
Lisäksi johtokunta päätti antaa osallistumisoikeuden kokoukseen uusille johtokunnan
jäsenille.

56§
Kalustohankinnat
Johtokunta päätti 5.11.2002 pitämässään kokouksessa, että yhdistyksen toimintaan ja
koulutukseen liittyvää kalustoa uudistetaan ja tädennetään.
Johtokunta valtuutti taloudenhoitajan ja toiminnanohjaajan valmistelemaan uuden atklaitteiston, kiväärin ( 5,7 ) ja gps- laitteiden hankintaan liittyvät tehtävät.
Hankintaa varten on pyydettty tarjoukset ja näiden perusteella esitetään seuraavaa:
ATK- laitteisto
Mikrotietokone tarvikkeineen tft- näytöllä.tarjouksen mukaisesti.
Tulostin HP 3300
Tulostin HP Desingjet internet sivujen ylläpitäjälle.
Microsoft Office ohjelmistopaketin päivitys.
Hankintapaikka Los Oy.
Hankintahinta yhteensä 2726 euroa.
.

GPS- laitteet
5 kpl. Garmin eTrex käsinavigaattoria.
Kappalehinta 223 euroa.
Hankintahinta yhteensä 1115 euroa.
Hankintapaikka Geotrim Oy.

Kivääri 5,7
Tikka Master
Jalat + renkaat
Kiikari Bushnell

665 euroa
80 euroa
210 euroa

Hankintahinta yhteensä 955 euroa.
Hankintapaikka Ahti Huvila Oy.

Ehdotus:
Johtokunta päättää hankkia edellä esitetyt tarvikkeet.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti
57§

Metsästyslain muutos ( 1009 / 2002 )
Metsästyslain muutos annettiin 3.12.2002 ja laki tulee voimaan 1.1.2003.
Lain muutoksen yhtenä tarkoituksena oli metsästysorganisaation keventäminen
lähinnä hallinnon osalta.
Lainmuutos koskettaa yhdistystä lähinnä siten, että johtokunnista tulee hallituksia,
joiden kokoonpano on vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä.
Hallituksen jokaiselle jäsenelle on valittava varajäsen.
Toiminnallisesti valinta tapahtuu siten, että riistanhoitoyhdistyksen kokous, joka
pidetään helmikuussa päättää hallituksen jäsenmäärän, valitsee ensin hallituksen
puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä ja sitten muut hallituksen jäsenet ja
varajäsenet. Hallitukseen kuuluu lisäksi Metsähallituksen määräämä jäsen ja hänen
henkilökohtainen varajäsen.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan yhdistyksen valitsemista hallituksen jäsenistä.
Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. ( laki 66 § )
Vastaavasti riistanhoitopiirin kokous valitsee riistanhoitopiirin hallitukseen vähintään
neljä ja enintään seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
riistanhoitoyhdistyksen asettamista ehdokkaista.
Lisäksi kokous valitsee hallitukseen yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen
varajäsenen, joiden tulee edustaa maanomistajia. ( laki 62 § )
Lain muutos tarkoittaa myös käytännössä sitä, että nykyisen johtokunnan toimikausi
jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin niille on valittu tämän lain mukaiset uudet
hallitukset.
Lain uudistamiseen liittyy myös käytännön tasolla metsästysohjesäännön
uudistaminen, joka ei ole vielä valmistunut.
Metsästyslain muutos koski 26 §:ää myös siten, että riistanhoitopiirin tulee
myöntäessään hirvilupia huolehtia siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta
vaaraannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.
Liikenneturvallisuusnäkökohtien huomioon ottamiseksi riistanhoitopiirin tulee vuosittain
kuulla alueellisia liikenneturvallisuudesta vastaavia viranomaisia.
Metsätyslain muutoksesta aiheutuu myös muutoksia johtokunnan 5.11 tekemään
alustavaan johtokunnan ja yhdistyksen kokousaikatauluun.
Päätös:
Johtokunta merkitsi asian tiedoksi. Lisäksi johtokunta päätti muuttaa 5.11. vahvistetun
kokousaikataulua siten, että yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 22 .2 klo
12.00 .
Johtokunnan kokousaikataulu vahvistetaan vuoden 2003 toimintasuunnitelman
käsittelyn yhteydessä.

58§

Kunniamerkkiesitykset
Esityksiä ei ollut.

59§
Tiedotusasiat
Metsästäjäin Keskusjärjestö
- nk kolarihirvitilin muutos
uusi tili on Nordea 166030-104169
Riistanhoitopiiri
- ilveksen pyyntilupa Tuomo Tuisku
Lapin Metsästalouspäivät Lappia- talo 6-7 helmikuuta 2003.

Päätös:
Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

60§
Muut asiat
Metsätalouspäiville osallistuvat seuraavat:
Hannu Lukkarila, Pentti Hyvärinen, Tapani Ollila, Martti Mäkinen, Erkki Ruokanen,
Timo Kovala, Taito Oikarainen ja Matti Ylijääskö
Hirvenpyynnin loppupalaveri ja luvansaajien kuuleminen.
Toiminnanohjaajan ja taloudenhoitajan lisäpalkka.
Johtokunta päätti maksaa toiminnanohjaajalle ja taloudenhoitajalle lisäpalkkana
vuodelle 2002 yhden kuukauden palkan.
Asian esittelijänä toimi puheenjohtaja.
Toiminnanohjaaja ja taloudenhoitaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

61§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

Hannu Lukkarila
Puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

Martti Mäkinen

Pentti Hyvärinen

