
POSION RIISTANHOITOYHDISTYS  PÖYTÄKIRJA 1/12 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika ma 06.02.2012 klo 18.00- 
 
Paikka Metsäkeskuksen toimisto 
 
 
 
Läsnä Ahola Pertti  puheenjohtaja 
 Ahola Sauli  jäsen 
 Kylmäniemi Matti jäsen ,poissa 
 Määttä Aimo  jäsen 
 Posio Timo  varajäsen 
 Ruokamo Ilkka  jäsen 
 Ylisirniö Kauko jäsen 
 Höyhtyä Jukka jäsen 
 Matti Keränen varajäsen 
 Loukusa Martti sihteeri 
 
 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
todettiin 
 

2 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Posio ja Sauli Ahola. 
   
3 Toimintakertomus vuodelta 2011. Liite 1 

 
Toiminnanohjaaja kävi läpi toimintakertomuksen, jonka hallitus esittää 
vuosikokoukselle. 
 
Todettiin vuoden 2011 pienpetokilpailun tulokset eivät ole vielä valmistuneet ja 
lopulliset tulokset esitetään vuosikokouksessa. 

 
4 Vuoden 2011 tilit. 

 
Hallitus kävi läpi vuoden 2011 tilit ja allekirjoitti ne ja esittää vuosikokoukselle 
hyväksyttäväksi. 
 

5 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 .Liite 2 
 

Toiminnanohjaaja kävi läpi laaditun toiminta- ja taloussuunnitelmat ja hallitus 
esittää ne vuosikokoukselle.  

 
 

6 Esitys pienpetokilpailuksi. 
 

Pienpetokilpailu ja palkinnot vuodelle 2012. 



 
                     Jatketaan pienpetokilpailua, missä arvotaan väh. 40 pistettä saaneiden kesken viisi  

 50 €:n ostokorttia ja tämän jälkeen kaikkien loppujen kesken viisi 20 €:n    
ostokorttia. (jokaisesta alkavasta 40 pisteestä saa yhden arvan ja yksi pyytäjä voi 
saada vain yhden voiton) 
 
Pisteet kettu 10, minkki 10, näätä 10, supi 10, kärppä 5, korppi 2 ja varis ja 
harakka 1 pistettä. 
 
Kolme parasta pyytäjää palkitaan 
I palkinto         100 €        ostokortti 
II palkinto          50 €        ostokortti 
III palkinto         40 €    ostokortti. 
 
Ketusta maksetaan   15  €/kettu . 
 

7 Hirvien hoito- ja verotussuunnitelma sekä pyyntilupien puoltoperusteet. 
 
Käytiin läpi tulevan syksyn hirvien puoltoperusteita ja verotussuunnitelmaa. 
Suunnitelman pääpiirteet käydään tiedotusluontoisesti läpi vuosikokouksessa ja 
lopullinen suunnitelma jää uuden hallituksen pääteteettäväksi saatuaan 
hirvitutkimuksen tulokset käyttöön.  
Käytiin läpi Jumiskon Metsästäjien esitys liittyen lohkojakoon. 
 

8 Kanalintujen verotussuunnitelma. 
 
Tehdään kanalinnuille kiintiösuositus laskentatulosten pohjalta. 
 
Esitys riistakeskukselle latvalinnustuksesta sallimiseksi kaksi viikkoa 
tammikuulle.  
 

9 Esitys vuosikokoukselle, miten yhdistyksen kokouksista ja päätöksistä tiedotetaan. 
 

Vuosikokous ilmoitus Metsästäjä lehdessä 1/2013, Riistakeskuksen Internet- 
pohjaisessa tapahtumien ilmoitusjärjestelmässä ja Kuriirissa,  muut ilmoitukset 
Kuriirissa, sekä omilla nettisivuilla. (Työjärjestys 1 §) 

 
10 Muut asiat 

 
Vastaus riistakeskukselle hirvien metsästysjärjestelyihin liittyvään kyselyyn.  
 
Käytiin keskustelua riistanhoitoyhdistyksen toimialueesta. Nykytilanne todettiin 
toimivaksi. 
 
Pertti Ahola   Martti Loukusa 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Sauli Ahola  Timo Posio 


