
 

      

 

Pöytäkirja Saarijärven riistanhoitoyhdistyksen vuosiko-

kouksesta 

Aika To 16.2.2017 

Paikka Pyssylän ampumaradan maja 

 
 
1) kokouksen avaaminen 

Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Nikkilä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat 

tervetulleeksi. Kokouksen aluksi jaettiin pienpetokilpailun palkinnot. Liite 1 

 

2) todetaan kokouksen laillisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. 

 

3) vahvistetaan ääniluettelo 

Kokouksessa oli 36 äänivaltaista edustaa ja valtakirjoja 9 kpl. Yhteensä 45 ääntä. 

 

4) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteelli-

syyden varalle 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Hokkanen. 

 

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

varalle 

Sihteeriksi valittiin Jussi Järkkälä. 

 

6) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Huttunen ja  Arto Hoppula 

 

7) valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

8) vahvistetaan kokouksen esityslista 

Vahvistettiin kokouksen esityslista. Liite 2 

 

9) esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään toimintakerto-

mus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Nikkilä esitti toimintakatsauksen ja toiminnan ohjaaja Kari 

Kunelius esitti toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. Liite 3 



 

 

 

10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien lausunto 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Nikkilä esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen. Liite 4 

Esa Järvinen esitti tilintarkastajien kertomuksen, jossa todetaan että hallintoa ja taloutta on 

hoidettu hyvän hallintotavan ja ohjeiden mukaisesti. Tilikauden tulos 1349,06 € esitetään siirret-

täväksi aikaisempien vuosien mukaisesti voitonvaratilille. Liite 5 

 

11)  vahvistetaan tilinpäätös 

Vahvistettiin tilinpäätös, ja tilikauden voitto 1349,06 € siirrettiin voitonvaratilille. 

 

12)  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvol-

lisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan 

taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta 

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 

13)  vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä pyyntiluvanva-

raisten riistaeläinten kannanhoitosuunnitelma. 

Toiminnan ohjaaja esitti hallituksen laatiman kuluvan vuoden talousarvion ja toimintasuunni-

telman. Hallituksen esitys hyväksyttiin lisäyksellä, hallitus hankkii yhdistykselle talkoovakuutuk-

sen. Lisäksi vahvistettiin pyyntiluvanvaraisten riistaeläinten kannanhoitosuunnitelma. Liite 6,7,8 

 

14)  päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 20 €/kokous. Sama korvaus maksetaan myös ko-

koukseen kutsutuille asiantuntijoille. 

 

15)  päätetään hallituksen jäsenten määrä 

Hallituksen jäsenmäärä vahvistettiin 7+1 

 

16) todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet 

henkilökohtainen varajäsen 

Puheenjohtaja Jukka Nikkilä  Ilkka Leppänen 2015-2018 

Varapuheenjohtaja Jukka Lintunen Hannu Valkeinen 2016-2019       

Jäsenet  Petri Konttimäki Jukka Hytönen 2016-2019 

Päiviö Ikonen Mikko Eerola  2016- 2019 

 Olli Kauppinen Tapio Harju  2015-2017 

Teuvo Leppänen Pertti Hokkanen 2015-2018 

Jaakko Tarvainen Mauri Tellikka  2015-2017 

 

17)  todetaan hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa sekä hänen henkilökohtainen vara-

jäsenensä  

henkilökohtainen varajäsen 

Puheenjohtaja Jukka Nikkilä  Ilkka Leppänen 2015-2018 

 



 

 

 

18) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

Valittiin erovuoroiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet jatkamaan edelleen. 

 Olli Kauppinen Tapio Harju  2017-2020 

Jaakko Tarvainen Mauri Tellikka  2017-2020 

 

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

kohtainen varajäsenensä 

Maanomistajajärjestöä edustava jäsen on Sami Tuominen ja varajäsen Tero Talaskivi. 

 

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

men riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Esa Järvinen ja Rainer Setälä ja varalle Erkki Lintunen ja Eljas 

Vanhala. 

 

21) valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten 

aluekokoukseen sekä ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakunnallisen riistaneu-

voston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen 

Valittiin riistanhoitoyhdistyksen edustaksi Jukka Nikkilä ja hänen varaedustajaksi Ilkka Leppä-

nen riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen. 

Ehdokkaaksi alueellisen riistaneuvostoon ja valtakunnallisen riistaneuvostoon valittiin Jukka 

Nikkilä ja hänen varajäsenekseen Ilkka Leppänen. 

 

22) käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdis-

tyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat 

Käsiteltäviä asioita ei ollut. 

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

sen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat 

Käsiteltäviä asioita ei ollut. 

 

24) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostol-

le esitettävistä asioista 

Päätettäviä asioita ei ollut. 

 

25) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä 

Muita asioita ei ollut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26) kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20. 

 

Saarijärvellä 16 päivänä helmikuuta 2017. 

 

 

Pertti Hokkanen   Jussi Järkkälä 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

Liitteitä 8 kpl 

 

Olemme tarkastaneet kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätöksen mu-

kaiseksi. 

 

Jukka Huttunen   Arto Hoppula 


