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PÖYTÄKIRJA
Metsän-Veikot Ry. vuosikokous pidettiin seuran majalla 2015-02-01, josta muistiin merkittiin
seuraava pöytäkirja. Läsnä olivat seuraavat seuran 11 jäsentä: Reijo Aaka, Roni Aaka, Sami Aaka,
Saku Laaksonen, Markku Bondfolk, Jukka Heikintalo, Altti Ämtö, Tero Isotalo, Jari Viikilä,
Markus Viikilä ja Juhani Syrjä. Käsiteltiin seuraavat esityslistan asiat:
1.§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Heikintalo ja sihteeriksi Markku Bondfolk.
2.§ Kokous todettiin laillisessa järjestyksessä kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Aaka sekä Markus Viikilä, jotka toimivat myös äänten
laskijoina.
4.§ Seuran sihteeri Jari Viikilä esitteli toimintakertomuksen jahdin, riistanhoidon sekä tilien hoidon
osalta, mistä mainittakoon mm. seuraavat seikat: Seuralla oli yksi talvi- sekä kesäkokous.
Metsästysaluetta on maalla 4088 ha pienriistalle ja 4092 ha hirvieläimille sekä 1010 ha vesialueella.
Mittavia riistanhoitotoimenpiteitä on toimitettu: Ruokintapaikkoja hirvelle oli kolmessa ja pienille
hirvieläimille kuudessatoista kohteessa. Jänisten/rusakon ruokintapaikkoja oli 13 kpl. Vesilintujen
4 kpl sekä peltokanalinnuille 2 ruokintapaikkaa. Mainituissa paikoissa on 7650 kg viljaa syötetty
peuroille ja kauriille, myös juureksia 9850 kg ja omenia 4000 kg sekä kuivarehua 620 kg ja
keinorehua 120 kg. Riistapeltoja viljeltiin 11 kohteessa yhteensä 4,0 ha. Rehukaalia oli riistan
saatavilla n. 2720 kg. Fasaaneja istutettiin 70 kpl. Vesilintujen elinympäristön parantamiskohteita
on 1 kpl.
Pienpetoja on vähennetty runsaasti: Supikoiria saatiin päiviltä 79 kpl, kettuja 6 kpl ja minkkejä 7
kpl sekä 1 villikissa. Loukkuja oli pyynnissä 11 kpl. Nuolukiviä maastossa oli 20 kpl.
Seura oli mukana M. Bondfolkin yhteisluvassa, josta saaliiksi saatiin hirviä 6 aikuista ja 5 vasaa.
Valkohäntäkauriita kaadettiin 8 aikuista sekä 4 vasaa. Yhteisellä majavaluvalla (4kpl/seura) ei
toistaiseksi ole saatu saalista. Lisäksi seura oli mukana M. Ylisen ilvesluvassa, josta saaliiksi
saatiin tammikuussa yksi ilves seuramme mailta.
Metsästäjäkurssi ja –koetilaisuus pidettiin. Rakennustalkoita pidettiin kesän ja syksyn mittaan
grillikatoksen ja pukuhuoneen valmistamiseksi.
Seuran hallinnon muodostivat puheenjohtajana Jukka Heikintalo sekä sihteerinä J. Viikilä.
Johtokunta; J. Syrjä, R. Aaka, A. Alinen, M. Viikilä ja T. Isotalo. Toiminnantarkastajina toimivat
B. Viikilä ja T. Nummela.
Seuran jäsenmäärä 31.12.2014 oli 50 henkilöä.
Tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyen sihteeri esitteli tilinpidon ydinluvut seuraavasti:
Varsinainen toiminta:
*Tilikauden tuotot yhteensä
€ 7.097,60
*Kulut yhteensä
€ - 6.874,16
*Poistot kiinteistöstä
€ 0.00
Kulujäämä
€
223,44
Sijoitus- ja rahoitustoiminta:
*Korkotulot
€
3,52
Tilikauden ylijäämä
€
226,96
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Tase:

Vastaavaa: Kiinteä omaisuus
*Rakennukset ja rakennelmat
Vaihto-omaisuus
*Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä:
Vastattavaa: Oma pääoma
*Toimintapääoma
*Tilikauden ylijäämä
Vastattavaa yhteensä:

€ 34.163,67
€ 5.077,15
€ 39.240,82
€ -39.013,86
€ - 226,96
€ -39.240,82

Seuran tilillä 2014-12-31 oli rahaa € 5.077,15.
5.§ Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka suosituksen mukaisesti kokous päätti
myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.
6.§ Sihteeri esitteli seuraavan tulo- ja menoarvion: Tulot € 6.500,- ja menot € 4.474,-.
Tulevan tilikauden tulos on siis ylijäämäinen. Kokous hyväksyi budjetin yksimielisesti.
7.§ Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan € 40,-/jäsen, kuten myös liittymismaksu ollen €
100,-/liittyjä. Päätettiin ottaa käyttöön metsästyskauden kattava pienriistan vieraskortti, jonka hinta
on 150,-/vuosi. Vieras voi metsästää vain seuran jäsenen mukana ollessa, jonka nimi on mainittu
kortissa. Vieraskortilla ei saa metsästää metsäkaurista.
8.§ Seuran uusiksi jäseniksi ei oltu jätetty hakemuksia.
9.§ Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jukka Heikintalo ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jari Viikilä.
Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Brita Viikilä sekä Tarja Nummela.
Johtokuntaan valittiin uudestaan Tero Isotalo, Reijo Aaka, Aarre Alinen ja Markus Viikilä. Uutena
valittiin Saku Laaksonen.
10.§ Muut asiat:
*Sihteeri ilmoitti puutteista riistakorttien palauttamisessa. Epäkohdan korjaamiseksi keskusteltiin
sakosta, jota ei kylläkään vielä määrätty.
*Keskustelun jälkeen päätettiin palkata ulkopuolinen kirvesmies pukuhuoneen valmistamiseksi.
Kustannukset kerätään syksyn hirvijahtiin osallistuvilta ja mahdollisesti myydään yksi hirven ruho.
*Päätettiin pitää karaoketanssit kalasatamassa 11.07.2015, jossa tarjolla on myös puffetti.
Tapahtumaan liittyvä järjestelypalaveri on 24.5.2015.
*Päätettiin rakentaa kävelysilta joelle Rämösiin Piittalan tai Vuorion osalle. Ajankohta ja järjestelyt
päätetään edellä mainitussa palaverissa.
*Päätettiin järjestää yhteinen majavajahti huhtikuussa.
*Päätettiin hankkia pari häkkiä porkkanoita talviruokintaan.
*Metsästäjäkurssi järjestetään 26...27.7.2015 kello 9:00. Vastaava koe on 27.7 kello 12:00.
*Yhdistyksen haulikkoammunnat alkavat 4.6 ja ovat joka keskiviikko kello 17:30 13.8 asti.
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää harjoitusretki haulikkoradalle oman seuran puitteissa.
*RHY:n kilpailu hirviammunnassa on 23.8 kello 14:00 ja haulikkoammunta 17.8 kello 18:00.
*SRVA-harjoitus karhuryhmälle on tarkoitus järjestää hirvikolarin sattuessa.
*Metsän-Veikot valvoo merkkiammuntoja 19.9 (Reijo Aaka) ja 20.9 (Markku Bondfolk)
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*Sihteeri Jari Viikilä julkisti palautettujen riistakorttien perusteella lasketut pienpetopyyntikisan ja
riistanhoitotyön pisteet. Palkitut metsästäjät olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat:
Jari Viikilä 1040 p, toisen palkinnon sai Jukka Heikintalo 977 p ja kolmannen Tero Isotalo 590 p.
Riistakortin palauttaneiden kesken arvottiin palkinto, jonka sai Jukka Heikintalo.
11.§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

KASALASSA 01.02.2015

……………………………………….
Jukka Heikintalo, puheenjohtaja

………………………………………….
Markku Bondfolk, sihteeri

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu:

……………………………………….
Reijo Aaka

…………………………………………..
Markus Viikilä

