
 

   ESITYSLISTA 

 

Ruoveden riistanhoitoyhdistyksen, 372, vuosikokous 

Aika 22.2.2018 klo 17.30 

Paikka OP:n kokoustilat  

 
 
1) kokouksen avaaminen 

2) todetaan kokouksen laillisuus 

Kokouksesta on ollut Ilmoitus Metsästäjä lehti 1/2018, Ruovesi-lehti 7.2..2018, RHY:n kotisivut 

18.12.2017 ja OmaRiista-palvelu 15.12.2017 alkaen. 

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 toimintakerto-

mus 

10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien 

 lausunto 

11)  vahvistetaan tilinpäätös 

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

lisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan 

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 kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet 

Jäsen Henkilökohtainen 

varajäsen 

Erovuoro 

Antti Lautala Olli Ylistalo 2018 

Tomi Nippala Markku Perttula 2018 

Eero Asunta Samppa Keskinen 2019 

Esko Niininen Hannu Rouhiainen 2019 

Pekka Kojola Enni Vuolio 2020 

Janne Mäkinen Hannu Laine 2020 

 

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

jäsenensä  

Hallituksen puheenjohtaja Martti Mäki, toimikausi ja henkilökohtainen varamies  Miika Kojola. 

Toimikausi on 2015-2018. 

18) Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

Valittiin                    , toimikausi 2018 – 2021 ja henkilökohtainen varamies 

19) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

Jäsen Henkilökohtainen 

varajäsen 

Erovuoro 

Eero Asunta Samppa Keskinen 2019 

Esko Niininen Hannu Rouhiainen 2019 

Pekka Kojola Enni Vuolio 2020 

Janne Mäkinen Hannu Laine 2020 

  2021 

  2021 

Hallitus esittää, että erovuorossa olleet jatkavat edelleen. 

20) todetaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen ja hänen henkilö-

kohtainen varajäsenensä 

- maanomistajien edustajana hallituksessa on Kalle Sarvana, varalla Ville Haavis-

to, erovuoro v. 2018.  

21) Valittiin -------------------- ja varalle --------------------------------- 



 

22) valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai Suo-

men riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja 

(Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Riponiemi ja Alpo Porila sekä varamiehiksi Irja Kärkelä ja 

Matti Salmi.) 

23) valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten 

aluekokoukseen sekä ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakunnallisen riistaneu-

voston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen 

Edustajaksi riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen 22.3.2018 

- esitys: Pekka Kojola, varalle Esko Niininen 

24) käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdis-

tyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat 

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

sen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat 

26) RHY:n asema 

27) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostol-

le esitettävistä asioista 

28) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä 

29) kokouksen päättäminen 


