Alavuden-Töysän Riistahoitoyhdistys
Pöytäkirja

Alavuden-Töysän riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous
Aika

01.07.2021

Paikka

Alavus, Huhtamäki sali

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Jukka Mäki avasi kokouksen ja luoden katsauksen menneeseen toimintakauteen. Muistettiin 50v täyttänyttä Sakari Mäkirantaa riistanhoitoyhdistyksen viirillä. Muistettiin
myös entistä toiminnanohjaajaa Markus Niemistä lahjan muodossa. Jussi Maijala kertoi ampumaradan tilanteesta se sen ympäristöluvan hakemisesta. Toivoi yhteystyötä muiden ampumarataa käyttävien tahojen kesken.

2) Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3) Vahvistetaan edustaja- ja ääniluettelo sekä todetaan kokoukseen osallistujat
Vahvistettiin ääniluettelo. Paikalla oli 32 henkilöä. Valtakirjojen tarkastuksen jälkeen äänimäärä oli 80 ääntä.
4) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan
esteellisyyden varalle
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli Kujala, varalle Vesa Laitila.
5) Valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin esteellisyyden varalle
Kokouksen sihteeriksi valittiin Marko Valkealahti ja varalle Pertti Lähdevuori.
6) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Erkki Peltonen ja Martti Myllykoski valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
7) Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
8) Erkki Peltonen ja Martti Myllykoski valittiin ääntenlaskijoiksi.
9) Vahvistetaan kokouksen esityslista
Käytettiin riistakeskuksen esityslistaa joka toimi työjärjestyksenä.

10) Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään toimintakertomus toimintavuodelta 2020
Markus Nieminen esitti riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsauksen ja toiminta kertomuksen.
11) Esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien lausunto
Markus Nieminen esitteli riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Tilinpäätös hyväksyttiin.
12) Vahvistetaan tilinpäätös
Tilinpäätös vahvistettiin.
13) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille.
14) Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
Päivitettiin toiminta suunnitelma. Kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
hyväksyttiin.
15) Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Hallituksen jäsenille maksetaan tarvittaessa kilometrikorvaus.
16) Päätetään hallituksen jäsenten määrä
Hallituksessa puheenjohtaja ja 7 jäsentä, joista yksi on maanomistajien edustaja.
17) Todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet
Todettiin.
18) Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtajaksi valittiin toimintakaudelle 2021-2023 Jukka Mäki ja hänen henkilökohtainen
varajäsen Pertti Julku.
19) Valitaan kolmivuotiskaudeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Erovuorossa (suluissa varajäsen) olleet Sakari Mäkiranta (Antti Mäkynen) ja Markku Julku
(Erkki Mannilla) valttiin uudelleen.

20) Valitaan kolmivuotiskaudeksi yksi hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen merkityksellisten maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista
Maanomistajajärjestöistä ilmoitettu kaksi ehdokasta.
MTK-Alavus / Metsähoitoyhdistys Metsäpohjanmaa ry esittää Esa Mäki-Neste ja varalle Antti Rintamäki.
MTK-Töysä esittää Timo Hietaniemi.
Valita suoritettiin suljetulla lippu äänestyksellä.
Timo Hietaniemi 74 ääntä
Esa Mäki-Neste 6 ääntä
Maanomistajajärjestöjen edustajaksi valittiin Timo Hietaniemi ja varalle Antti Rintamäki.
21) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maaja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja
Heikki Teppo valittiin ja varalle Jussi Ruuhela.
22) Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja
valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen
Puheenjohtaja / Toiminnanohjaaja. Tarvittaessa hallituksesta.
23) Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat
Ei tarvetta.
24) Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat
Ei tarvetta.
25) Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettävistä asioista
Ei tarvetta.
26) Käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä
Suoritettiin pienpeto arvonta jossa palkintona lahjakortteja.
Veli Kuja kertoi Metsästäjäliiton terveisiä.
Mikael Luoma kertoi riistakeskuksen terveisiä ja kertoi hirvi, peura ja kauris kuulumisia.

27) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:05

Kokouksen puolesta

Veli Kujala, pj.

Marko Valkealahti, siht.

Erkki Peltonen

Martti Myllykoski

