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Ruoveden Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

Riistanhoitoyhdistysten työjärjestys 3 § 

 
1) kokouksen avaaminen 

2) todetaan kokouksen laillisuus 

3) vahvistetaan ääniluettelo 

4) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteelli-

syyden varalle 

5) valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin esteellisyyden 

varalle 

6) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa 

7) valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

8) vahvistetaan kokouksen esityslista 

9) esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään toimintaker-

tomus 

10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan /tilintarkastajien lau-

sunto 

11)  vahvistetaan tilinpäätös 

12)  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivel-

vollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkasta-

jan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta 

13)  vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma 

14)  päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 

15)  päätetään hallituksen jäsenten määrä 

16) todetaan hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa sekä hänen henkilökohtainen vara-

jäsenensä 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Mäki  ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miika 

Kojola. 

- hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta (2012 - 2015) 

 

 

 

 



17) todetaan hallituksen kokoonpano: jäsenten toimikaudet ja heidän henkilökohtaiset vara-

jäsenensä    

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Erkki Lammi Hannu Peltonen 

Antti Sarvana Markku Perttula 

Hannu Laine Jussi Laine 

Pekka Kojola Matti Kojola 

Eero Asunta Samppa Keskinen 

Timo Helin Hannu Rouhiainen 

 

Erovuoroiset vuonna 2014 ovat:         Hannu Laine ja Pekka Kojola 

Erovuoroiset vuonna 2015 ovat:         Erkki Lammi ja Antti Sarvana 

18) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

    Erovuoroiset vuonna 2013 arvottiin: Timo Helin ja Eero Asunta  

19) Valitaan kolmivuotiskaudeksi yksi hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsen 

toiminta-alueen merkityksellisten maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista 

Päätettiin esityksen mukaisesti Ville Haavisto ja varalle Kalle Sarvana. 

- maanomistajajärjestöjen edustajana valittu jäsen (2012 - 2015) 

20) valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai 

Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja 

21) valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten 

aluekokoukseen sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakunnalli-

sen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen 

22) käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyh-

distyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat 

23) käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyhdistyk-

sen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat 

a) Suomen riistakeskukselle tehtävä esitys riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alueesta 

riistahallintolain 11, 12 ja 38 §:n pohjalta (ja mahdollisesta nimenmuutoksesta) 

tai: 

b) Esitys riistanhoitoyhdistysten yhdistymisestä, toiminta-alueesta ja perustettavan riis-

tanhoitoyhdistyksen nimestä  

 

 



24) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvos-

tolle esitettävistä asioista 

Pohjois-Hämeen riistanhoitoyhdistysten aluekokous pidetään perjantaina 22.3.2013 klo 17.00 

alkaen Kangasalla, Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen aluetoimistolla (Labkotie 2, 36240 

KANGASALA).  

Riistanhoitoyhdistyksen kokousedustaja ja varaedustaja sekä asiat, jotka riistanhoitoyhdistys 

haluaa saada aluekokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle 5. 

maaliskuuta mennessä 

25) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä 

26) kokouksen päättäminen 


