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  PÖYTÄKIRJA 

 
Metsän-Veikot Ry. vuosikokous pidettiin seuran majalla 2008-01-27, josta muistiin merkittiin 

seuraava pöytäkirja.  Läsnä olivat seuraavat seuran 16 jäsentä: Reijo Aaka, Aarre Alinen, Jorma 

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

Taisto Surakka, Altti Ämtö, Tero Isotalo, Juhani Lehto, Kosti Isotalo, Matti Alinen, Jari Viikilä ja 

Juhani Nygård osanaikaa.  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 Kosti Isotalo sekä Juhani Syrjä, jotka toimivat myös äänten 

laskijoina. 

 

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

hoidon osalta, josta mainittakoon mm. seuraavat seikat:  Ampumaharjoituksia oli 6 kertaa MeSa:n 

radalla,  pidettiin yhteisjahti Kasalanjoen seuran kanssa tammikuussa, pilkkikilpailut järjestettiin 

helmikuussa, romunkeräys toteutettiin kevätkesällä, mittavia riistanhoitotoimenpiteitä on toimitettu, 

mm. 4080 kg viljaa syötetty riistalle, pidettiin kyttäystornitalkoot, majavalupia on anottu ja 30.4.08 

saakka voimassa olevat luvat on saatu 3 eläimelle, syksyllä järjestettiin hirvijahti, jossa kaadettiin 

12 + 10 kpl hirviä sekä 4 + 1 kpl peuroja.  Muut metsästysvuoden saalismäärät käytiin läpi. 

 

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

Varsinainen toiminta: 

*Tilikauden tuotot yhteensä  € 10.580,91 

*Kulut yhteensä  €   4.523,49 

*Poistot kiinteistöstä  €   3.196,91 

Kulujäämä    €   2.860,51 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta: 

*Korkotulot   €          6,78 

Tilikauden ylijäämä  €   2.867,29 

 

Todettiin, että kirjanpidosta puuttuu oikaisuerinä tilikauden hirvilupakulut sekä RHY:lle tilitettävä 

osuus hirven- lihasta, mikä rasittaa toiminnallista tulosta. 

 

Tase: Vastaavaa: Kiinteä omaisuus 

 *Rakennukset ja rakennelmat € 42.473,26 

 Vaihto-omaisuus 

 *Rahat ja pankkisaamiset  €   8.764,04 

 Vastaavaa yhteensä:  € 51.237,30 

  

 Vastattavaa:  Oma pääoma  

 *Toimintapääoma  € 48.370,01 

 *Tilikauden ylijäämä  €   2.867,29 

 Vastattavaa yhteensä:  € 51.237.30 
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Seuran tilillä 2007-12-31 oli siis rahaa € 8.764,04.  Keskusteltiin yleishyödyllisten yhteisöjen 

verotuskäytännöstä yleensä sekä seuran veroilmoituksen jättämisestä.  Päätettiin jättää tyhjä, 

allekirjoitettu veroilmoitus maininnalla ”ei verotettavaa tuloa verovuonna”. 

Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon jonka suosituksen mukaisesti kokous päätti myöntää 

tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden. 

 

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

Tilintarkastajiksi valittiin Brita Viikilä sekä Raija Bondfolk. 

Johtokuntaan valittiin entiset jäsenet: Reijo Aaka, Markus Viikilä, Juhani Syrjä, Jari Viikilä, Jukka 

Heikintalo ja Aarre Alinen sekä heille varajäseniksi Jari Nygård ja Markku Bondfolk. 

 

7.§  Sihteeri esitteli tulo- ja menoarvion.  Kulupuolelle arvioidaan riittävän € 3.439,-, joka kattaa 

kiinteistön ylläpitoon tarvittavan n. € 2000,- sekä toimisto-, kokous- ja riistanhoitokulut. 

Tuottojen arvioidaan olevan € 4.250,-, joka koostuu lähinnä jäsenmaksutuloista, sorsalupatuotosta 

sekä kiinteistön käyttökorvauksista.  Tulopuolen kohdan ”muut tuotot” sihteeri totesi sisältävän 

siinä määrin epävarmuustekijöitä, esim. pilkkikilpailujen järjestämisedellytykset, että jätetään se 

kohta huomiotta.  Kokous päätti hyväksyä esitetyn tulo- ja menoarvion. 

 

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

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

 

9.§  Seuran uusiksi jäseniksi olivat anomuksen jättäneet seuraavat henkilöt: Arto Saksa, Sami 

Nygård ja Kati Viikilä.  Keskustelun jälkeen päätettiin asiassa äänestää seuraavin tuloksin: 

Arto Saksa: 10 ei-ääntä ja 6 kyllä-ääntä, eli hän ei tullut valituksi. 

Sami Nygård: 11 kyllä-ääntä ja 5 ei-ääntä, joten hän tuli valituksi.  Sami Nygård oli jäsen-

hakemuksessaan maininnut halukkuutensa osallistua hirviporukkaan appensa Juhani Nygårdin  

tilalle hänen lopettaessa metsästyksen.  Vaatimuksesta erota edellisestä metsästysseurasta ei 

keskusteltu. 

Kati Viikilä: 14 kyllä-ääntä ja 2 ei-ääntä, joten hän tuli niin ikään valituksi. 

 

10.§  Muut asiat:   

Jorma Grankvist toi esille seuraavat RHY:n tiedotusasiat: 

*Merkkiammunnat alkavat Ylinevan radalla 24.08.2008…21.09.2008 välisenä aikana. 

Metsän-Veikot Ry:n valvontavuoro on 14.09.2008. 

*RHY:n kokous järjestetään 12.02.2008 kello 18:00. 

*Hirvilaskenta järjestetään lentolaskentana mikäli lumiolosuhteet sallivat. 

*Syksyn hirvennahat on markkinoitu Kokkolaan ja yhdistykselle on niistä maksettu € 1.400,-. 

Mainittua summaa ei tulouteta seuroille vaan raha jää yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen joka 

vähentää seurojen tarvetta myydä lihaa yhdistyksen eduksi. 

*Yhteisluvan kaatosuhde oli kokonaisuudessaan 93%.  Vain Kasalanjoen sekä Itäisen seuran kaato-

% oli täydet 100.  Hirvitiheyden arvioidaan olevan 2,5 eläintä/1000 ha suoritetun jahdin jälkeen. 

 

Sihteeri Jari Viikilä julkisti palautettujen riistakorttien perusteella lasketut pienpetopyyntikisan  

pisteet sekä jakoi palkinnot.  Palkitut metsästäjät olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat:  

Markus Viikilä, Jorma Grankvist ja Jari Viikilä. 

Riistakortin palauttaneiden kesken arvottiin palkinto, jonka sai Jorma Grankvist. 

Riistanhoitopisteitä oli parhaalla jäsenellä 3594 ja 11 muullakin oli pisteitä yli 100 kpl. 
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Sihteeri otti esille kiinteistön sähkölaskut ja niistä yhteenvetona mainitsi vuosikulutuksen laskevan 

suunnan:  Vuonna 2005 kulutus oli €  1.144,-, 2006  € 888,-, 2007  € 743,- arvion vuodelle 2008 

olevan 600,-.  Suuntaus on siis aleneva nousevasta sähkön hinnasta huolimatta.  Syy on ilmeisesti 

tuvan välipohjaan lisätty lämmöneriste.  Todettiin, että syytä olisi edelleen tarkistaa ikkunoiden 

tiivisteet sekä ulko-ovien lämpöeristys ja korjata tarvittaessa. 

Puheenjohtaja toi keskusteluun mahdollisen talonmiehen nimeämisen.  Taustalla ollee  talon 

siisteyteen ja energiatalouteen liittyvien seikkojen valvonta.  Samassa yhteydessä muistiin 

palautettiin rakennustoimikunnan laatimat käyttöohjeet.  Keskustelun tuloksena todettiin kuitenkin, 

että talonmiestä ei ole tarvetta nimetä. 

 

Puheenjohtajan mainitsi, että joitakin metsästysvuokrasopimuksia tulee uusittavaksi; muutamia 

Lillbäckin alueella, Tuula Puhakan sopimus Röytyssä sekä UPM-sopimus Niitunevalla, josta on 

suoritettava rahallinen korvaus yhtiölle. 

 

Keskusteltiin teiden käytöstä ja kunnostustarpeesta.  Sen tuloksena päätettiin ajattaa kuorma soraa 

Karjamaantielle Myllymäen ja metsästysmajan väliselle osuudelle. 

 

11.§  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

 

 

 

KASALASSA 27.01.2008 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………………. 

Jukka Heikintalo, puheenjohtaja  Jari Viikilä, sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu: 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………….. 

Kosti Isotalo    Juhani Syrjä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


