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Paikka

Alavus, Huhtamäkisali

1) kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Jukka Mäki avasi kokouksen ja luoden katsauksen menneeseen toiminta
kauteen.
2) todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi.
3) vahvistetaan edustaja- ja ääniluettelo sekä todetaan kokoukseen osallistujat
Vahvistettiin ääniluettelo. Paikalla oli 34 henkilöä. Valtakirjojen tarkastuksen jälkeen äänimäärä oli 38 ääntä.
4) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteellisyyden varalle
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Palomäki.
5) valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin esteellisyyden varalle
Kokouksen sihteeriksi valittiin Marko Valkealahti.
6) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Sinikka Mursula ja Pirjo Jaatinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
7) valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Sinikka Mursula ja Pirjo Jaatinen valittiin ääntenlaskijoiksi.
8) vahvistetaan kokouksen esityslista
Käytettiin riistakeskuksen esityslistaa joka toimi työjärjestyksenä.
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9) esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään
toimintakertomus toimintavuodelta
Marko Valkealahti esitti riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsauksen ja toiminta kertomuksen.
10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien lausunto
Marko Valkealahti esitteli riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan
lausunnon. Tilinpäätös hyväksyttiin.
11) vahvistetaan tilinpäätös
Tilinpäätös vahvistettiin.
12) 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.
13) vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
Päivitettiin toiminta suunnitelma. Kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.
14) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Hallituksen jäsenille maksetaan tarvittaessa kilometrikorvaus.
15) päätetään hallituksen jäsenten määrä
Hallituksessa puheenjohtaja ja 7 jäsentä, joista yksi on maanomistajien edustaja.
16) todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet
Todettiin
17) valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi sekä hänelle
henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtajan toimikausi 2021-2023
18) valitaan kolmivuotiskaudeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Erovuorossa (suluissa varajäsen) olleet Mauri Rapo (Jari Taipalus),Timo Vetämäjärvi
( Harri Runnakko) Uutena hallitukseen Mika Saarimäen tilalle valittiin Marko Hautala
( Seppo Saarimäki)
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19) valitaan tarvittaessa kolmivuotiskaudeksi yksi hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen merkityksellisten maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista
Maanomistajajärjestöjen edustajan toimikausi 2021-2023
20) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa
maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja
Heikki Teppo valittiin ja varalle Jussi Ruuhela.
21) 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.
22) käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat
Ei tarvetta
23) käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat
Ei tarvetta
24) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle
riistaneuvostolle esitettävistä asioista
Ei tarvetta
25) ampumaradan näyttölaitteiden hankinta
Päätettiin hankkia alavuden ampumaradan hirviradalle xCursor elektroninen taululaite
sekä lisäksi Seppo Mod 100 tulosnäyttötaulu ledinäytöllä.
26) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä
Timo Vetämäjärvi kertoi karhu yhteislupa alueen kuulumisia
Keskusteltiin sankarihautausmaalle mahdollisten kynttilä lyhtyjen hankinasta yhteistyössä
seurakunnan ja muiden yhteistyö järjestöjen kanssa.
Riistakeskukselta kokouksessa oli paikalla Minna Hakala. Minna kertoi riistakeskuksen
terveisiä ja esitteli hirvieläin kantojen vointia. Myös metsäpeura hanke oli esillä.
27) kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:56
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Kokouksen puolesta.
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