Metsän-Veikot Ry.
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PÖYTÄKIRJA
Metsän-Veikot Ry:n vuosikokous pidettiin seuran majalla 24.1.2016, josta muistiin merkittiin
seuraava pöytäkirja. Läsnä olivat seuraavat seuran 13 jäsentä: Jari Viikilä, Satu Viikilä, Saku
Laaksonen, Jari-Pekka Huhtanen, Jukka Heikintalo, Roni Aaka, Kari Nummela, Tero Isotalo, Altti
Ämtö, Oskari Ojanen, Sami Nygård, Markus Viikilä ja Reijo Aaka. Käsiteltiin seuraavat esityslistan
asiat:
1.§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Viikilä ja sihteeriksi Satu Viikilä.
2.§ Kokous todettiin laillisessa järjestyksessä kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Isotalo ja Juhani Syrjä, 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 4129 ha pienriistalle ja 4127 ha hirvieläimille sekä 1010 ha vesialueella.
Mittavia riistanhoitotoimenpiteitä on toimitettu: Ruokintapaikkoja hirvelle oli kolmessa ja pienille
hirvieläimille kolmessatoista kohteessa. Jänisten/rusakon ruokintapaikkoja oli 13 kpl. Vesilintujen
5 kpl sekä peltokanalinnuille 0 ruokintapaikkaa. Mainituissa paikoissa on 8050 kg viljaa syötetty
peuroille ja kauriille, myös juureksia 10 050 kg ja omenia 1870 kg sekä kuivarehua 450 kg ja
keinorehua 80 kg. Riistapeltoja viljeltiin 15 kohteessa yhteensä 4,0 ha. Rehukaalia oli riistan
saatavilla n. 750 kg. Fasaaneja istutettiin 60 kpl ja vesilintuja 15 kpl. Vesilintujen elinympäristön
parantamiskohteita on 5 kpl.Pienpetoja on vähennetty runsaasti: Supikoiria saatiin päiviltä 64 kpl,
kettuja 3 kpl ja minkkejä 3 kpl sekä 4 villikissaa. Loukkuja oli pyynnissä 13 kpl. Nuolukiviä
maastossa oli 9 kpl. Seura oli mukana Marko Ojamon yhteisluvassa, josta saaliiksi saatiin hirviä 7
aikuista ja 7 vasaa. Valkohäntäkauriita kaadettiin 4 aikuista sekä 2 vasaa, jahdin ollessa vielä
kesken. Yhteisellä majavaluvalla on saatu 1 kpl majavia saaliiksi. Lisäksi seura oli mukana Kari
Pitkärannan ilvesluvassa. Mailtamme ammuttiin myös 216 kg painava uroskarhu, ampujana oli
Eero Erkkilä Kasalanjoen metsästysseurasta.
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; S. Laaksonen, R. Aaka, A. Alinen, M. Viikilä ja T. Isotalo. Toiminnantarkastajina
toimivat B. Viikilä ja T. Nummela.
Seuran jäsenmäärä 31.12.2015 oli 49 henkilöä.
Tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyen sihteeri esitteli tilinpidon ydinluvut seuraavasti:
Varsinainen toiminta:
*Tilikauden tuotot yhteensä
€ 9.604,00
*Kulut yhteensä
€ - 10.060,68
*Poistot kiinteistöstä
€
0,00
Kulujäämä
€
- 456,68
Sijoitus- ja rahoitustoiminta:
*Korkotulot
€
1,96
Tilikauden alijäämä
€ - 454,72
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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
€ 4.622,43
€ 38.786,10
€ -39.240,82
€ - 454,72
€ -38.786,10

Seuran tilillä 2015-12-31 oli rahaa € 4.622,43.
5.§ Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka suosituksen mukaisesti kokous päätti
myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.
6.§ Sihteeri esitteli seuraavan tulo- ja menoarvion: Tulot € 9.800,- ja menot € 5.750,-.
Tulevan tilikauden tulos on siis ylijäämäinen. Kokous hyväksyi budjetin yksimielisesti.
Varojen käytön päätavoitteena ovat kiinteistön kunnostus ja hirvipeijaisten järjestäminen syksyllä
2016. Tuloja tullaan hankkimaan seuralle järjestämällä tapahtumia, myymällä 2 kpl hirviä ja
keräämällä hirvimiehiltä osallistumismaksut.
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 uudeksi jäseneksi valittiin Aleksi Heikintalo. Äänestystä ei ollut tarvetta suorittaa.
9.§ Seuran puheenjohtajaksi valittiin Tero Isotalo ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jari Viikilä.
Puheenjohtajan vaihtumisen myötä Jukka Heikintalolta poistetaan ja Tero Isotalolle lisätään seuran
tilin käyttöoikeudet.
Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Brita Viikilä sekä Tarja Nummela.
Johtokuntaan valittiin uudestaan Aarre Alinen, Saku Laaksonen ja Markus Viikilä. Uutena valittiin
Jukka Heikintalo ja Roni Aaka.
10.§ Muut asiat:
*Keskusteltiin pilkkikisojen pitämisestä ja päätettiin niiden ajankohdasta. Pilkkikisat järjestetään
5.3.2016 Kasalan kalasatamassa. Saku Laaksonen vastaa ensi kädessä tapahtuman järjestelyistä ja
johtoryhmä kokoontuu tarkempaan suunnittelupalaveriin 7.2.2016 klo 17:00 seuran majalla.
*Keskusteltiin hirven nahkojen poisviennistä. Tero lupasi hoitaa. Lisäksi mietittiin, että olisi
aiheellista rakentaa nahoille tulevaisuutta varten erillinen katos.
*Päätettiin pitää hirvipeijaiset syksyllä 2016. Tarkemmin peijaisia koskevia asioita käsitellään
kesäkokouksessa.
*Päätettiin hankkia seuralle ruhovaaka, jolla saataisiin helposti punnittua hirvien ruhopainot.
Selvitellään, millainen olisi meidän käyttöömme sopiva.

*Sihteeri Jari Viikilä julkisti palautettujen riistakorttien perusteella lasketut pienpetopyyntikisan ja
riistanhoitotyön pisteet. Palkitut metsästäjät olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat:
Jari Viikilä 840 p, toisen palkinnon sai Jukka Heikintalo 742 p ja kolmannen Tero Isotalo 601 p.
Riistakortin palauttaneiden kesken arvottiin palkinto, jonka sai Mikael Grankvist.
11.§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.

KASALASSA 24.01.2016

……………………………………….
Jari Viikilä, puheenjohtaja

………………………………………….
Satu Viikilä, sihteeri

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu:

……………………………………….
Tero Isotalo

…………………………………………..
Juhani Syrjä

