
Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2014 
 
Iin metsästysyhdistyksen maja 
Ojakylän ampumarata 
90110 Ii  
22.5.2014 klo 18.00. 
 
Kokouspöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus.  
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen avasi kokouksen klo: 18.13 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Tolonen ja sihteeriksi Salla 
Kuosmanen. Asko Moilanen ja Esko Aali valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Rantapohja- 
lehdessä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
Hyväksyttiin työjärjestys esitetyssä muodossa. 
 

5. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilinpäätös, sekä toiminnatarkastajien lausunto. 
Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä tase. Pentti Tolonen esitteli 
toiminnantarkastajien lausunnon.  ( liitteet.) 
 

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä  
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja 
tilivelvollisille. 
 

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen laatima 
toimintasuunnitelma, sekä tulo ja menoarvio kuluvalle vuodelle.  
Päätettiin pitää jäsenmaksu ja liittymismaksu ennallaan.( Jäsenmaksu 10 € ja 
liittymismaksu 10 €) 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. ( Liitteet) 



 
8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi (1) Kimmo Keltamäki. (2015 
vuosikokoukseen asti.)  
 

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Erovuorossa: 
Ii / Kuivaniemi: 
Timo Tiiro   Peter Appelgren  Ii / Haukipudas  
Harri Sanaksenaho  Aimo Jakku  Ent. Kuivaniemi 
Valittiin hallituksen jäseneksi Timo Tiiro( Ii) ja hänelle varajäseneksi Pekka 
Nykänen ( Haukipudas) sekä hallituksen jäseneksi Harri Sanaksenaho ( 
Kuivaniemi) ja hänelle varajäseneksi Aimo Jakku. ( Kuivaniemi) 
 
Hallitus jää järjestäytymiskokoukseen vuosikokouksen jälkeen.  
 

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.  
Valittiin toiminnantarkastajiksi Pentti Tolonen ja Esko Aali.  
 

11. Käsitellään yhdistyksen hallituksen esitykset vuosikokoukselle. 
Hallituksella ei ollut esityksiä. 
 

12. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät yhdistyksen sääntöjen 18§:n 
mukaiset esitykset  
Jäsenten esityksiä ei ollut. 
 

13. Valitaan edustajat ja heille varahenkilöt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin 
vuosikokoukseen ja järjestöjen vuosikokouksiin vuodelle 2015.  
Vuosikokous valtuuttaa hallituksen nimeämään edustajat vuosikokouksiin 
(Kennelpiiri ja järjestöt). 
 

14. Jaostojen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen yhdistyksen hallituksen 
esityksestä  
Näyttelyjaoston puheenjohtajaksi valittiin Pasi Nikula. Mikäli hän kieltäytyy, 
hallitus ottaa vastuulleen toisen henkilön etsimisen. 
Koejaoston puheenjohtajaksi valittiin Timo Tiiro. 
 

15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoitustavasta. 



Yhdistyksen kokouskutsu ilmoitetaan jatkossa alueen paikallislehdessä sekä 
yhdistyksen nettisivuilla.  
 

16. Muut asiat. Käsitellään lisäksi asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. (Niistä 
voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on 
yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24§ mukaan 
mainittava kokouskutsussa.) 
Käsiteltiin yhdistyksen nettisivujen ylläpitoa. Vuosikokous velvoittaa hallituksen 
päättämään nettisivujen ylläpitäjän jatkossa.  
Kokouksessa käsiteltiin tulevaa Kiimingin näyttelyä. Näyttelyn valmisteluihin 
tarvitaan vetäjä. 
Vuosikokous velvoitti lisäksi hallituksen etsimään yhdistykselle uuden 
rahastonhoitajan, koska edellinen rahastonhoitaja ei ole enää käytettävissä. 
Keskusteltiin yhdistyksen lähestyvästä merkkipäivästä. Merkkipäivän (10 vuotta) 
juhlavalmisteluja aletaan suunnitella. 
 

17. Kokouksen päättäminen.  
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.30 
 
 
 
 
 
Pentti Tolonen    Salla Kuosmanen 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 
Asko Moilanen    Esko Aali 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


