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Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1) kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Pertti Ahola

Huomionosoitukset ja palkitsemiset

2) todetaan kokouksen laillisuus

Työjärjestyksen 1 §:n mukaan:

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa riistanhoitoyhdistyksen hallituksen
tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Hallitus kutsuu vuosikokouksen 
koolle ilmoittamalla siitä viimeistään seitsemän päivää ennen kokouksen pitämistä 
Metsästäjä- ja Jägaren-lehdessä sekä Suomen riistakeskuksen ylläpitämässä Internet-
pohjaisessa tapahtumien ilmoitusjärjestelmässä. Vuosikokous tai hallitus voi päättää, että 
kokouksista ilmoitetaan riistanhoitoyhdistyksen jäsenille myös muulla tavalla.

Ilmoitukset: Metsästäjä- 1/2020 ja Kuriiri-lehdessä 4/2020 sekä Riistakeskuksen 
Internetissä

3) vahvistetaan ääniluettelo

Työjärjestys 2 §, RHL 16 §

 riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukseen tuleva henkilö on aina itse velvollinen 
osoittamaan jäsenyytensä

 jäsenyyden osoituksena toimii voimassaoleva metsästyskortti (suoraveloituskortti, Oma 
riistan sähköinen metsästyskortti, pankin maksuleimalla varustettu metsästyskortti tai 
tilillepanokortti ja kuitti riistanhoitomaksun maksamisesta tai kopio/kopiot näistä)

 äänioikeus on 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä, voi edustaa valtakirjalla enintään viittä 
poissaolevaa jäsentä, joiden tulee myös olla vähintään 18-vuotiaita.

 jos jäsenyyden selvittämisen (eli voimassaolevan metsästyskortin esittämisen) suhteen 
on erimielisyyksiä puhe- ja läsnäolo-oikeuden tai äänioikeuden suhteen, kokous päättää 
asiasta

 alle 18-vuotiailla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus

4) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan 
esteellisyyden varalle

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

 ei mielellään toiminnanohjaajaa, hän toimii kokouksessa esittelijänä

6) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
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7) valitaan kaksi ääntenlaskijaa

8) vahvistetaan kokouksen esityslista

9) esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään 
toimintakertomus

 toimintakatsaus voi olla toiminnanohjaajan lyhyt suullinen esitys rhy:n toimintavuoden 
asioista, toimintakertomus (ja tilastoliite) on aina asiakirja, joka liitetään pöytäkirjaan

10)  esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien 
lausunto

11)  vahvistetaan tilinpäätös

12)  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille 
tilivelvollisille 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 (riistahallintolaki 17 §)

Posion yhdistys:

 Puheenjohtaja ja 6 jäsentä

 Maaomistajajärjestön edustaja

 Metsähallituksen määräämä jäsen

16)  todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet

jäsen henkilökohtainen varajäsen

Pentti Aulis Korva Tuomo Juhani Maaninka 15.2.2017 - 15.2.2020

Markku Tapani Paloniemi Voitto Kalervo Posio 15.2.2017 - 15.2.2020

Aimo Matias Määttä Jari Antero Alaste 15.2.2018 - 15.2.2021

Ossi Markku Tapio Oikarainen Ari Matias Määttä 15.2.2018 - 15.2.2021

Ilkka Mikael Kovalainen Kaarlo Juhani Luokkanen 1.8.2019 - 14.2.2022

Kauko Verneri Ylisirniö Martti Mulari 14.2.2019 - 14.2.2022
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17)  todetaan hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa sekä hänen henkilökohtainen 
varajäsenensä

Puheenjohtaja Henkilökohtainen varajäsen  toimikausi

 Pertti Ahola Eero Ahola         15.2.2018-15.2.2021

18) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
(kolmivuotiskaudeksi) 

Erovuoroisia:       Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen  toimikausi

Tapani Paloniemi Kalervo Posio 15.2.2017-15.2.2020

Pentti Korva Tuomo Maaninka 15.2.2018-15.2.2020

Lisäksi valitaan Kauko Ylisirniön tilalle varsinaiseksi jäseneksi toimikauden loppuun varsinainen 
jäsen (14.2.2019-14.2.2022). Ylisirniö on tullut pysyvästi esteelliseksi ottaessaan toiminnanjohtajan 
tehtävän vastaan.

19)  todetaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen ja hänen 
henkilökohtainen varajäsenensä.

       Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen  
toimikausi

Heikki Lehtiniemi Reima Revonmäki 15.2.2018-15.2.2021

20)  todetaan Metsähallituksen kolmivuotiskaudeksi määräämä hallituksen jäsen ja hänen 
henkilökohtainen varajäsenensä

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
 toimikausi

Nilla Aikio 15.2.2018-15.2.2021

21) valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai 
Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja

yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

22)  valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten
aluekokoukseen (sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja 
valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen)

valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja maaliskuussa pidettävään 
aluekokoukseen ja hänelle varaedustaja

 vuoden 2017 vuosikokouksessa on valittu riistanhoitoyhdistyksen ehdokas sekä 
alueelliseen riistaneuvostoon että valtakunnalliseen riistaneuvostoon ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet, riistaneuvostojen jäsenten toimikausi on 1.8.2017- 
31.7.2020
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23)  käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä 
riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat

24)  käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut 
riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat

25)  tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle 
riistaneuvostolle esitettävistä asioista

Työjärjestys. 14 §: 
 Aluekokoukselle käsiteltäviksi halutuista asioista on ilmoitettava Suomen 

riistakeskukselle 5. maaliskuuta mennessä.

26) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä

Lapin riistakeskuksen puheenvuoro

27) Kokouksen päättäminen


