
 

     ESITYSLISTA 

 

Posionm riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous 

Aika 15.2.2018 klo 18.00- 

Paikka Valtuustosali 

 
 
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 toimintakerto-

mus 

10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien lausun-

to 

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 



Ahola Pertti pj  Ahola Eero varajäsen  2015-2018 

jäsenet   varajäsenet 

Alaste Jari  Määttä Aimo  2015-2018 

Joenkaari Onni  Oikarainen Ossi 2015-2018 

Huotari Lassi  Papinaho Mikko 2016-2019 

Posio Markku  Luokkanen Kaarlo 2016-2019 

Korva Pentti  Maaninka Tuomo 2017-2020 

Paloniemi Tapani  Posio Kalervo 2017-2020 

 

maanomistaja edustaja 

Ruokamo Timo  Ritvakari Eino 2015-2018 

 

metsähallituksen määräämä edustaja 

Keränen Matti  Kamula Pasi  32015-2018 

  

17)  valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi sekä hänelle henkilökohtainen vara-

jäsenensä  

18) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

 

Erovuorossa Alaste Jari, varajäsen Määttä Aimo ja Joenkaari Onni, varajäsen Oikarainen Ossi. 

 

19) valitaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen ja hänen henkilö-

kohtainen varajäsenensä 

20) todetaan Metsähallituksen kolmivuotiskaudeksi määräämä hallituksen jäsen ja hänen henkilö-

kohtainen varajäsenensä 

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

men riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja 

22) valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten 

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

sen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen) 



23) käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdis-

tyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat 

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

sen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat 

25) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostol-

le esitettävistä asioista 

26) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä 

27) kokouksen päättäminen 


