
Metsän-Veikot Ry.   Sivu 1 / 3 

 

 

 

  PÖYTÄKIRJA 

 
Metsän-Veikot Ry. vuosikokous pidettiin seuran majalla 29.1.2017. Läsnä olivat seuraavat seuran 

12 jäsentä: Reijo Aaka, Roni Aaka, Saku Laaksonen, Markku Bondfolk, Altti Ämtö, Tero Isotalo, 

Jari Viikilä, Oskari Ojanen, Satu Ojanen, Jari Nygård, Juha Bondfolk 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 19.1.2017. 

 

3.§  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oskari Ojanen ja Saku Laaksonen, 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 3888 ha pienriistalle ja 4135 ha hirvieläimille.  Mittavia 

riistanhoitotoimenpiteitä on tehty: Ruokintapaikkoja hirvieläimille 12 kohteessa.  Jänisten/rusakon 

ruokintapaikkoja oli 4 kpl.  Vesilintujen ruokintapaikkoja oli myös 4 kpl. Mainituissa paikoissa on 

syötetty riistalle: 3600 kg viljaa, 12 000 kg juureksia, 500 kg hernettä, 3000 kg rehukaalia sekä 500 

kg heinää ja 200 kg keinorehua.  Riistapeltoja viljeltiin 12 kohteessa yhteensä 5,0 ha. Fasaaneja 

istutettiin 40 kpl ja sorsia 30 kpl.   

 

Riistaa on saatu seuraavasti: Supikoiria 39 kpl, kettuja 5 kpl ja 1 kpl minkkejä, 4 kpl merihanhea, 12 

kpl tavia, 55 kpl sinisorsaa, 5 kpl teertä, 125 kpl sepelkyyhkyjä, 15 lokkia sekä 39 varislintua.  

Loukkuja oli pyynnissä 7 kpl.   

Seura oli mukana Mika Tuomisaaren yhteisluvassa, josta saaliiksi saatiin hirviä 9 aikuista ja 9 

vasaa.. Yhteisellä Vesa Ylinevan majavaluvalla ei toistaiseksi ole saatu saalista.  Lisäksi seura oli 

mukana Juha Pynnösen ilvesluvassa. Seura on myös myynyt sorsastuslupia jahtikauden aikana.  

Metsästäjäkurssi ja –koetilaisuus pidettiin ja seuran sisäinen haulikkoammuntakisa järjestetty 

6.8.2016.  Peijaiset pidettiin maanomistajille Riispyyn mms-talolla 4.11.2016. Metsän-Veikot Ry 

osallistui myös mittaviin merimetsojen häätötoimiin kuluneen vuoden aikana. 

Seuran hallinnon muodostivat puheenjohtajana Tero Isotalo sekä sihteerinä ja rahastonhoitajana 

toiminut Jari Viikilä. Johtokunta; Jukka Heikintalo, Roni Aaka, Aarre Alinen, Markus Viikilä ja 

Saku Laaksonen. Toiminnantarkastajina toimivat Brita Viikilä ja Tarja Nummela. 

Seuran jäsenmäärä 31.12.2016 oli 52 henkilöä. 

 

Tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyen sihteeri esitteli tilinpidon ydinluvut seuraavasti: 

Varsinainen toiminta: 

*Tilikauden tuotot yhteensä  €   11.433,00 

*Kulut yhteensä  € - 12.615,00 

*Poistot kiinteistöstä  €            0,00 

Kulujäämä    € -   1.182,32 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta: 

*Korkotulot   €             1,45 

Tilikauden alijäämä  € -    1.180,87 
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Tase: Vastaavaa: Kiinteä omaisuus 

 *Rakennukset ja rakennelmat €  34.163,67 

 Vaihto-omaisuus 

 *Rahat ja pankkisaamiset  €    3.441,56 

 Vastaavaa yhteensä:  €  37.605,23 

  

 Vastattavaa:  Oma pääoma  

 *Toimintapääoma  € -38.786,10 

 *Tilikauden alijäämä  €    1.180,87 

 Vastattavaa yhteensä:  € -37.605,23 

 

       

Seuran tilillä 2016-12-31 oli rahaa 3.441,56 €. 

 

5.§  Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka suosituksen mukaisesti kokous päätti 

myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden. 

 

6.§  Sihteeri esitteli seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion:  Tulot € 9.600,- ja menot € 6.450,-. 

Tulevan tilikauden tulos on siis ylijäämäinen.  Varojen käytön päätavoitteena on kiinteistön 

kunnostaminen (yläpohjan eristyksen parantaminen, lattioiden korjaus, osittainen ulkomaalaus ja 

pukuhuoneen ulkotöiden loppuun saattaminen). Kokous hyväksyi tulevan vuoden budjetin 

yksimielisesti. Kokouksessa keskusteltiin yhteisesti seuran taloustilanteesta ja siitä, miten jatkossa 

tullaan varoja käyttämään. Päätettiin, että mm. hirvimiesten ruokailut ja seurojen välisten suhteiden 

ylläpitämiseen liittyvät kulut kuuluvat metsästysseuran normaaliin toimintaan ja erinäisiä 

tapahtumia tullaan jatkossakin järjestämään. 

 

7.§  Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan € 40,-/jäsen, kuten myös liittymismaksu ollen € 

100,-/liittyjä.  Lisäksi täsmennettiin, että hirvieläinjahtiin osallistuvat ovat velvollisia maksamaan 

200€ suulimaksun seuralle vaikka metsästyksen kohteena olisikin vain valkohäntäpeura. 

 

8.§  Seuralle oli lähetetty 2 kpl jäsenanomuksia. Seuran uusiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti 

Saara Nummela ja Juha Latvala.  

 

9.§  Seuran puheenjohtajaksi valittiin Tero Isotalo ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jari Viikilä. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Brita Viikilä sekä Tarja Nummela. 

Johtokuntaan valittiin uudestaan Roni Aaka, Saku Laaksonen, Jukka Heikintalo ja Markus Viikilä. 

Aarre Alisen poistuessa, hänen tilalle valittiin Jari Nygård. 

 

10.§ Muut asiat: 

* Sihteeri ehdotti, että metsästysseura siirtyisi käyttämään Suomen metsästäjäliiton kautta 

hoidettavaa keskitettyä laskutusta joka helpottaisi merkittävästi seuran paperitöitä. Jatkossa 

jäsenmaksut tultaisiin lähettämään SML:n kautta suoraan jäsenille. Myös SML:n sähköpostit 

tultaisiin jatkossa lähettämään suoraan jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostinsa sihteerille. 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

* Majavan pyynnin tehostamiseksi päätettiin ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: Päätettiin myydä 

majavalupia myös ulkopuolisille. Vuosiluvan hinnaksi päätettiin 40€/hlö. Lupia myöntävät Juhani 

Syrjä ja Jari Viikilä. Ulkopuolisia varten laaditaan kartta, johon on merkattu sallitut 

majavanpyyntialueet.  

Lisäksi hankitaan 2 kpl majavanpyyntirautoja seuran käyttöön. 
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* Metsän-Veikot Ry halusi muistaa seuramme jäsentä, Rauno Jokisaloa, seuran viirillä 60-vuotis 

syntymäpäivän kunniaksi. Viiri tullaan toimittamaan hänelle lähiaikoina. 

* Sihteeri muistutti, että katsotaan seurojen väliset raja-alueet tarkasti vielä ennen ensi vuoden 

hirvijahdin yhteisluvan hakua. 

* Esitettiin, että puheenjohtajaa ja sihteeriä muistettaisiin jollakin tavalla heidän seuran hyväksi 

tekemästään työstä. Ehdotettiin, että metsästysseura kustantaisi esim. joka toinen vuosi 

metsästysaiheisen matkan kyseisille henkilöille. Johtokunta kutsutaan koolle asiaan liittyen ja he 

tekevät esityksen asiasta seuraavaan kokoukseen. 

* Päätettiin järjestää seuran omat pilkkikisat Pyynevalla 4.3.2017. Jari Viikilä selvittää, onko 

mahdollista istuttaa ennakkoon muutamia kirjolohia lampeen. Tapahtumasta informoidaan 

lähemmin seuran jäseniä. 

* Tero Isotalo on valittu metsästysseuran puheenjohtajaksi 24.1.2016 lähtien. Metsän-Veikot Ry:n 

tilinkäyttöoikeus (OP 570265-555146) siirretään hänelle. Edeltävän puheenjohtajan, Jukka 

Heikintalon, tilinkäyttöoikeus päättyy tällä päivämäärällä.  

       

11.§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:17. 

 

 

 

 

MERIKARVIALLA, KASALASSA 29.1.2017 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………………. 

Tero Isotalo, puheenjohtaja  Satu Ojanen, sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu: 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………….. 

Oskari Ojanen    Saku Laaksonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


