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  PÖYTÄKIRJA 

 
Metsän-Veikot Ry. vuosikokous pidettiin seuran majalla 2009-01-25, josta muistiin merkittiin 

seuraava pöytäkirja.  Läsnä olivat seuraavat seuran 20 jäsentä: Reijo Aaka, Aarre Alinen, Jorma 

Grankvist, Mikael Grankvist, Juhani Syrjä, Markku Bondfolk, Teemu Surakka, Jukka Heikintalo, 

Taisto Surakka, Altti Ämtö, Tero Isotalo, Tapio Isotalo, Ilkka Isotalo, Kosti Isotalo, Jyrki Holm, 

Juhani Lehto, Matti Alinen, Markus Viikilä, Kati Viikilä ja Jari Viikilä.  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 Tapio Isotalo sekä Markus Viikilä, jotka toimivat myös äänten 

laskijoina. 

 

4.§  Seuran sihteeri Jari Viikilä esitteli toimintakertomuksen jahdin, riistanhoidon sekä kiinteistön 

hoidon osalta, josta mainittakoon mm. seuraavat seikat:  Pidettiin yhteisjahti valkohäntäkauriille 

Kasalanjoen seuran kanssa tammikuussa, romunkeräys käynnistyi kevätkesällä, mittavia 

riistanhoitotoimenpiteitä on toimitettu, mm. 2420 kg viljaa syötetty peuroille ja kauriille, myös 

perunaa ja omenia yhteensä 2900 kg, riistapeltoja viljeltiin 9 kpl, joka on 5 kohdetta vähemmän 

kuin edellisenä vuonna.  Rehukaalia oli riistan saatavilla n. 3200 kg.  Pienpetoja on vähennetty 

runsaasti: Supikoiria saatiin päiviltä 59 kpl, kettuja 7 kpl ja minkkejä 9 kpl. 

Vesilinnuille oli 2 ruokintapaikkaa ja nuolukiviä maastossa 12 kpl.   

Suomen Metsästäjäliiton riistanhoidon kultainen ansiomerkki jaettiin Jari Viikilälle, hopeinen 

ansiomerkki Jukka Heikintalolle ja pronssinen ansiomerkki Jorma Grankvistille. 

Seura oli mukana J. Rajamäen yhteisluvassa, josta hirviä saatiin 7 aikuista ja 4 vasaa.  Valkohäntä- 

kauriita kaadettiin 7 aikuista sekä 5 vasaa.  Majavalupa 2 eläimelle on voimassa, mutta saalista ei 

toistaiseksi ole saatu.  Muut metsästysvuoden pienriistan saalismäärät käytiin läpi ja lisäksi 

todettiin, että metsäkauriille oli kiintiörajoitus. 

Seuran hallinnon muodostivat puheenjohtajana Jukka Heikintalo, johtokunta; J. Syrjä, R. Aaka, A. 

Alinen ja M. Viikilä sekä sihteerinä J. Viikilä.  Tilintarkastajina toimivat B. Viikilä ja R. Bondfolk.  

Seuran jäsenmäärä oli 31.12.09 45 henkilöä.  Metsästysaluetta oli kaikissa jahtimuodoissa 4033 ha. 

 

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

Varsinainen toiminta: 

*Tilikauden tuotot yhteensä  €   4.178,00 

*Kulut yhteensä  €   6.970,29 

*Poistot kiinteistöstä  €   2.973,12 

Kulujäämä    € - 5.765,41 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta: 

*Korkotulot   €        27,24 

Tilikauden alijäämä  € - 5.738,17 

 

Todettiin, että kirjanpitoon tuloutui oikaisuerinä edellisen tilikauden hirvilupakulut sekä RHY:lle 

tilitetty osuus hirvenlihasta, mikä rasittaa toiminnallista tulosta.  Romunkeräyksen tuottoa 

tilikaudelta ei ole kirjattu saataviin, koska vahvistettu tosite puuttuu.  Sorsalupatuotot olivat 1.590,- 
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Tase: Vastaavaa: Kiinteä omaisuus 

 *Rakennukset ja rakennelmat €  39.500,14 

 Vaihto-omaisuus 

 *Rahat ja pankkisaamiset  €    5.998,99 

 Vastaavaa yhteensä:  €  45.499,13 

  

 Vastattavaa:  Oma pääoma  

 *Toimintapääoma  € -51.237,30 

 *Tilikauden ylijäämä  €     5.738,17 

 Vastattavaa yhteensä:  €  -45.499.13 

 

       

Seuran tilillä 2008-12-31 oli siis rahaa  € 5.998,99.  Veroilmoitus tullaan jättämään kuten 

edellisenäkin vuonna siis maininnalla ”ei verotettavaa tuloa verovuonna”. 

Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon, jonka suosituksen mukaisesti kokous päätti myöntää 

tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden. 

 

 

6.§  Sihteeri esitteli tulo- ja menoarvion.  Kulupuolelle arvioidaan riittävän € 3.142,-, joka kattaa 

kiinteistön ylläpitoon tarvittavan n. € 1.800,- sekä toimisto-, kokous- ja riistanhoitokulut. 

Tuottojen arvioidaan olevan € 4.950,-, joka koostuu lähinnä jäsenmaksutuloista, sorsalupatuotosta 

sekä kiinteistön käyttökorvauksista.  Tulopuolen kohta ”muut tuotot” sisältää € 2.500,-.     

Kokous päätti hyväksyä esitetyn tulo- ja menoarvion, joka siis on € 1.808,- ylijäämäinen. 

 

7.§  Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään € 25,-/jäsen liittymismaksun ollessa € 50,-. 

Edellisten lisäksi uutena hirvijahtiin ilmoittautuvalta peritään ”suulimaksua”  € 200,-. 

 

8.§  Seuran uusiksi jäseniksi olivat anomuksen jättäneet seuraavat henkilöt: Isto Kokko, Jukka 

Erkkilä ja Jorma Tuppurainen.  Keskustelun jälkeen päätettiin asiassa äänestää seuraavin tuloksin: 

Isto Kokko: 12 kyllä-ääntä ja 8 ei-ääntä.  Jukka Erkkilä: 3 kyllä-ääntä ja 17 ei-ääntä. 

Jorma Tuppurainen: 2 kyllä-ääntä ja 18 ei-ääntä.  Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että 

kukaan hakemuksensa jättänyt ei saavuttanut vaadittavaa 2/3 äänimäärää tullakseen valituksi. 

Lisäksi käsiteltiin Jukka Erkkilän anomus pienriistan metsästysoikeudesta seuran alueella sillä 

vastikkeella, että hän vuokraa seuralle kaksi tilaa Bodasta.  Lopuksi asiasta äänestettiin seuraavin 

tuloksin: 6 kyllä-ääntä, 13 ei-ääntä ja 1 tyhjä, joten myöskään pienriistan metsästysoikeutta ei 

hänelle myönnetty. 

 

9.§  Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jukka Heikintalo ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jari Viikilä. 

Tilintarkastajiksi valittiin Brita Viikilä sekä Raija Bondfolk. 

Johtokuntaan valittiin entisten jäsenten lisäksi uutena Tero Isotalo. 

 

10.§  Seuran edustajaksi RHY:n hallitukseen valittiin Jari Viikilä. 

 

11.§  Seuran majalle päätettiin hankkia ilmalämpöpumppu peruslämmön ylläpitämiseen suoran 

sähkölämmityksen säästämiseksi.  Altti Ämtö valtuutettiin hoitamaan hankinta. 

 

12.§  Nykyinen veranta päätettiin rakentaa pukuhuoneeksi vuoden 2009 aikana.  Tilasta tulee 

eristetty, ulko-ovella varustettu lämmittämätön tila.  Samalla talon ulko-ovet päätettiin lämpö-

eristää tai vaihtaa paremmin eristettyihin. 
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13.§  Muut asiat:   

Jorma Grankvist toi esille seuraavat RHY:n tiedotusasiat: 

*Yhteisluvan kaatosuhde oli kokonaisuudessaan n. 85%.  Vasojen kaatosuhde oli vain 47%. 

Vain Honkijärven sekä Itäisen seuran kaato-% oli täydet 100.   

Seurauksena tuloksesta on todennäköisesti lupamäärien lasku tulevana vuonna. 

Sihteeri Jari Viikilä julkisti palautettujen riistakorttien perusteella lasketut pienpetopyyntikisan  

pisteet sekä jakoi palkinnot.  Palkitut metsästäjät olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat:  

J-P Huhtanen 280p., Jari Viikilä 260p. sekä Markus Viikilä 240p.  

Riistakortin palauttaneiden kesken arvottiin palkinto, jonka sai Reijo Aaka. 

Kokouksen jälkeen täytettiin ilmoitus RHY:lle ammuntojen valvojista.  Ehdolle ilmoitettiin M. 

Bondfolk ja R. Aaka. 

 

11.§  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

 

 

 

KASALASSA 25.01.2009 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………………. 

Jukka Heikintalo, puheenjohtaja  Markku Bondfolk, sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu: 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………….. 

Tapio Isotalo    Markus Viikilä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


