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PÖYTÄKIRJA
Metsän-Veikot Ry. vuosikokous pidettiin seuran majalla 28.1.2018. Läsnä olivat seuraavat seuran
10 jäsentä: Saku Laaksonen, Altti Ämtö, Tero Isotalo, Jari Viikilä, Oskari Ojanen, Satu Ojanen, Jari
Nygård, Sami Nygård, Markus Viikilä ja Juhani Syrjä. Vuosikokouksessa käsiteltiin seuraavat
esityslistan asiat:
1.§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Isotalo ja sihteeriksi Satu Ojanen.
2.§ Kokous todettiin laillisessa järjestyksessä kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Vuosikokouksesta on ollut ilmoitus Merikarvian lehdessä 18.1.2018.
3.§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oskari Ojanen ja Jari Nygård, 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.
Johtokunnalla oli vuoden aikana yksi kokous. Metsästysaluetta on yhteensä 5113, ha, josta 4101 ha
hirvieläimille. Mittavia riistanhoitotoimenpiteitä on tehty: Ruokintapaikkoja hirvieläimille 12
kohteessa ja 2 kohteessa vesilinnuille (kokonais-ala 13,54 ha). Mainituissa paikoissa on syötetty
riistalle: 4550 kg viljaa, 9 900 kg juureksia, 3000 kg rehurapsia, 13 000 kg rehukaalia sekä 500 kg
heinää ja 3 000 kg omenoita.
Kiinteistön huoltotoimia on suoritettu seuraavasti: Puhallettu villaa välikatolle eristeeksi, terassi
tehty, kiinteistöä maalattu ja erinäisiä peltisepäntöitä (ikkunapellit + laavun reunapellit). Seura oli
mukana suomen suurimmissa peijaisissa Merikarvialla, jolloin tarjoiltiin hirvikeittoa kaikille
kuntalaisille ja maanomistajille. Rauno Jokisaloa muistettiin seuran viirillä 60-vuotis
syntymäpäivän johdosta.
Riistaa on saatu seuraavasti: 13 kpl supikoiria, 1 kpl kettuja, 2 kpl minkkejä, 1 kpl metsäjäniksiä, 2
kpl villisikoja, 5 kpl kaurista, 14 kpl tavia, 6 kpl sinisorsaa, 5 kpl telkkää, 58 kpl sepelkyyhkyjä, 2
fasaania sekä 23 varislintua. Loukkuja oli pyynnissä 7 kpl. Hetitappavia rautoja oli pyynnissä 2 kpl.
Seura oli mukana Joni Saunaluoman yhteisluvassa, josta saaliiksi saatiin hirviä 9 aikuista ja 14
vasaa. Yhteisellä Jani Kuusiston majavaluvalla on saatu saaliiksi 2 kpl majavia ja kuluneen vuoden
aikana suoritettu pesälaskenta alueella. Lisäksi seura oli mukana Kari Ahon ilvesluvassa. Seura on
myös myynyt sorsastuslupia jahtikauden aikana. Merkkiammunnat järjestettiin syksyllä ja tämän
lisäksi pidettiin seuran sisäinen haulikkokilpailu Ylinevan radalla elokuussa.
Seuran hallinnon muodostivat puheenjohtajana Tero Isotalo sekä sihteerinä ja rahastonhoitajana
toiminut Jari Viikilä. Johtokunta; Jukka Heikintalo, Roni Aaka, Jari Nygård, Markus Viikilä ja Saku
Laaksonen. Toiminnantarkastajina toimivat Brita Viikilä ja Tarja Nummela. Suurpetoyhdysmiehenä
toimi Tero Isotalo.
Seuran jäsenmäärä 31.12.2017 oli 53 henkilöä.
5.§ Tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyen sihteeri esitteli tilinpidon ydinluvut seuraavasti:
Varsinainen toiminta:
*Tilikauden tuotot yhteensä
€ 11.568,00

Metsän-Veikot Ry.
*Kulut yhteensä
*Poistot kiinteistöstä
Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta:
*Korkotulot
Tilikauden ylijäämä
Tase:
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€ - 5 752,85
€
0,00
€ 5 815,21
€
€

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

2,20
5 817,41
€ 34.163,67
€ 9 258,97
€ 43 422,64
€ -37.605,23
€ -5.817,41
€ -43 422,64

Seuran tilillä 2017-12-29 oli rahaa 9.258,97€.
6.§ Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka suosituksen mukaisesti kokous päätti
myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.
7.§ Seuran puheenjohtajaksi valittiin Tero Isotalo ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jari Viikilä.
Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Brita Viikilä sekä Tarja Nummela. Toiminnantarkastajiksi
varalle valittiin Satu Ojanen ja Oskari Ojanen.
Johtokuntaan valittiin uudestaan: Roni Aaka, Saku Laaksonen, Markus Viikilä ja Jari Nygård.
Jukka Heikintalon poistuessa hänen tilalleen valittiin Markku Bondfolk.
8.§ Sihteeri esitteli toimikauden toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman joka oli laadittu 19.1.2018
pidetyssä johtokunnan kokouksessa.
Yleisiä asioita: Vuosikokous pidetään tammikuun aikana, kesäkokous tullaan pitämään
heinäkuussa, maanvuokrauksen hallinnointi on siirretty reviirijärjestelmään ja sitä tullaan
päivittämään tarpeen mukaan, metsästysseurojen välisistä rajoista tullaan neuvottelemaan Siipyyn
seuran kanssa.
Riistanhoitoon liittyvät suunnitelmat: Jatketaan riistapeltojen ylläpitoa ja talviruokintaa, jatketaan
loukkupyyntiä samaan malliin, tehostetaan majavanpyyntiä (seura palkitsee majavan kaatajat),
hankitaan juureksia, lannotteita ja riistapellonsiemeniä sovittuun määrärahaan asti ja ollaan mukana
mahdollisessa merimetsojen häirintä-operaatiossa keväällä.
Riistakannat ja riistalaskennat: Seurataan hirvieläinkantoja, majavakanta lisääntynyt, villisikoja on
alkanut esiintymään alueella, kauris- ja peurakanta ovat kasvussa. Suurpetohavainnot ilmoitetaan
suurpetoyhdysmiehelle, Tero Isotalolle, tulevana kautenakin.
Metsästykseen liittyvät suunnitelmat: Ollaan mukana Merikarvian hirvieläinlupien yhteishaussa,
myydään sorsastuslupia ja pienriistalupia seuran alueille ja myydään erillisiä majavalupia.
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Ampumatoimintaan liittyvät suunnitelmat: Järjestetään merkkiammunnat syksyllä Ylinevan radalla
25.8.2018 ja pidetään haulikkokilpailu elokuussa.
Kenneltoimintaan liittyvät suunnitelmat: Seuran alueet ovat käytettävissä koemaastoina erilaisiin
koirakokeisiin ja seurassa on omia tuomareita.
Koulutus- ja neuvonta suunnitelmat: Metsästäjä-kurssi ja koetilaisuus pidetään seuran majalla 2829.7. Metsästäjätutkinto pidetään 29.7 klo 12.
9.§ Sihteeri esitteli seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion: Tulot € 10.100,- ja menot € 7.525,-.
Tulevan tilikauden tulos on siis ylijäämäinen. Varojen käytön päätavoitteena on kiinteistön
kunnostaminen, riistanhoito ja suunnitteilla olevan vierasmökin hankkiminen. Tuloja tullaan
hankkimaan seuraavilla toimenpiteillä: Hirvien myynti syksyllä, tapahtumien järjestäminen ja
tontilla olevan metsän myynti. Kokous hyväksyi tulevan vuoden budjetin yksimielisesti.
10.§ Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan € 40,-/jäsen, kuten myös liittymismaksu ollen €
100,-/liittyjä.
11.§ Ei nähty tarpeelliseksi valita erillisiä jaostoja tai toimikuntia.
12.§ Seuralle oli lähetetty 1 kpl jäsenanomuksia. Seuran uudeksi jäseneksi valittiin yksimielisesti
Arto Paasikoski.
13.§ Yhdistyksen edustajaksi piirikokouksiin valittiin Jari Viikilä. Varahenkilönä toimii Sami
Nygård.
14.§ Käsitellyt asiat:
* Johtokunta oli uudistanut yhdistyksen säännöt nykytoimintatapojen mukaisiksi. Säännöt käytiin
läpi ja päätettiin ottaa käyttöön. Säännöt tullaan lisäämään myös seuran nettisivuille. Sihteeri
toimittaa uudet säännöt patentti- ja rekisterihallitukseen.
* Päätettiin hakata tontilla olevat puut.
* Päätettiin rakennuttaa tontille vierasmökki koulutus-, leirintä ja vierailijakäyttöön. Mahdollisesti
rakennetaan myös pienpalvaamo ja istutetaan omenapuita tontille. Päätettiin, että johtokunta vastaa
hankkeen eteenpäin viemisestä. Hankkeelle tullaan hakemaan rahoitusta Merikarvian kunnalta,
ELY-keskukselta ja valtiolta.
* Päätettiin järjestää pilkkikisat 10.3. Paikka valitaan jäätilanteen mukaan. Ensisijaisesti pilkkikisat
pidetään Kalasatamassa. Sihteeri kysyy kunnalta, voidaanko käyttää saunatiloja. Päätettiin haastaa
naapuri metsästysseura leikkimieliseen pilkkikilpailuun. Osallistumismaksu 5€. Tarjolla on pientä
syömistä kaikille.
15.§ Suomen metsästäjäliiton Satakunnan piirille ei nähty tarpeelliseksi tehdä esityksiä.
16.§ Muut asiat:
*Merkkiammunnat aloitetaan 11.8.2018. Metsän-Veikot ammuttavat 25.8.2018.
*Jousiammuntakoe pidetään Merikarvian seuran majalla 4.8 ja 17.8 klo 18.
*Oskari Ojanen on nimitetty toistaiseksi RHY:n toimesta metsästyksenvalvojaksi.
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17.§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:12.

MERIKARVIALLA, KASALASSA 28.1.2018

……………………………………….
Tero Isotalo, puheenjohtaja

………………………………………….
Satu Ojanen, sihteeri

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu:

……………………………………….
Oskari Ojanen

…………………………………………..
Jari Nygård

