Metsän-Veikot Ry.
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PÖYTÄKIRJA
Metsän-Veikot Ry. vuosikokous pidettiin seuran majalla 2012-01-29, josta muistiin merkittiin
seuraava pöytäkirja. Läsnä olivat seuraavat seuran 16 jäsentä: Reijo Aaka, Roni Aaka, Jorma
Grankvist, Mikael Grankvist, Sami Nygård, Markku Bondfolk, Jukka Heikintalo, Kosti Isotalo,
Altti Ämtö, Tero Isotalo, Taisto Surakka, Asko Vuorio, Satu Viikilä, Jari Viikilä, Jari-Pekka
Huhtanen ja Juhani Syrjä. 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 Jorma Grankvist 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: Seuralla oli yksi talvi- sekä kesäkokous.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 45 henkilöä ja metsästysaluetta on 4087 ha. Mittavia
riistanhoitotoimenpiteitä on toimitettu: Ruokintapaikkoja hirvelle oli kahdeksassa ja pienille
hirvieläimille yhdessätoista kohteessa. Jänisten ja vesilintujen ruokintapaikkoja oli molempia 7 kpl.
Mainituissa paikoissa 3950 kg viljaa syötetty peuroille ja kauriille, myös juureksia 2315 kg ja
omenia 1050 kg sekä kuivarehua 900 kg. Riistapeltoja viljeltiin 7 kohteessa yhteensä 3,4 ha.
Rehukaalia oli riistan saatavilla n. 1500 kg ja rehurapsia 2500 kg. Pienpetoja on vähennetty
runsaasti: Supikoiria saatiin päiviltä 78 kpl, kettuja 6 kpl ja minkkejä 15 kpl. Loukkuja oli
pyynnissä 26 kpl. Nuolukiviä maastossa oli 20 kpl.
Seura oli mukana A. Haapaniemen yhteisluvassa, josta saaliiksi saatiin hirviä 12 aikuista ja 15
vasaa. Valkohäntäkauriita kaadettiin 3 aikuista sekä 3 vasaa.
Metsästäjäkurssi ja –koetilaisuus pidettiin 30/31.7.2011. Peijaiset pidettiin 16.4.2011 sekä
juhannustanssit 2011. Peijaisten yhteydessä Suomen Metsästäjäliitto jakoi huomionosoituksena
seuraavat ansiomerkit: Kultainen ansiomerkki Tero Isotalo ja Jukka Heikintalo. Hopeinen
ansiomerkki Aarre Alinen ja pronssinen ansiomerkki Markku Bondfolk.
Seuran hallinnon muodostivat puheenjohtajana Jukka Heikintalo sekä sihteerinä J. Viikilä.
Johtokunta; J. Syrjä, R. Aaka, A. Alinen, M. Viikilä ja T. Isotalo. Tilintarkastajina toimivat B.
Viikilä ja R. Bondfolk.
Seuran jäsenmäärä 31.12.2011 oli 45 henkilöä.

5.§ Tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyen sihteeri esitteli tilinpidon ydinluvut seuraavasti:
Varsinainen toiminta:
*Tilikauden tuotot yhteensä
€ 8.730,80
*Kulut yhteensä
€ 11.204,66
*Poistot kiinteistöstä
€ 0.00
Kulujäämä
€ -2.473,50
Sijoitus- ja rahoitustoiminta:
*Korkotulot
€
7,81
Tilikauden alijäämä
€ - 2.466,05
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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
€ 4.810,56
€ 38.974,23
€ -41.440,28
€ - 2.466,05
€ -38.974,23

Seuran tilillä 2011-12-31 oli rahaa € 4.810,56.
Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka suosituksen mukaisesti kokous päätti myöntää
tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.
6.§ Sihteeri esitteli seuraavan tulo- ja menoarvion: Tulot € 4.450,- ja menot € 3.294,-.
Tulevan tilikauden tulos on siis ylijäämäinen. Kokous hyväksyi budjetin yksimielisesti.
7.§ Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan € 30,-/jäsen liittymismaksun ollessa € 50,-.
8.§ Seuran uudeksi jäseneksi oli anomuksen jättänyt Oskari Ojanen. Keskustelun jälkeen päätettiin
asiassa äänestää. Oskari Ojanen sai 13 kyllä-ääntä ja 3 ei-ääntä. Äänestyksen tuloksena
puheenjohtaja totesi, että ehdokas saavutti vaadittavan 2/3 äänimäärän ja tuli valituksi seuran
jäseneksi.
9.§ Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jukka Heikintalo ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jari Viikilä.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Brita Viikilä sekä Raija Bondfolk.
Johtokuntaan valittiin uudestaan Tero Isotalo, Reijo Aaka, Aarre Alinen, Juhani Syrjä ja Markus
Viikilä.
10.§ Seuran edustajaksi RHY:n hallitukseen valittiin Jari Viikilä. Hänen varahenkilökseen
valittiin Tero Isotalo.
10.§ Muut asiat:
*Jari-Pekka Huhtanen toi esille ehdotuksen vahinkolintujen metsästysluvan tarpeellisuudesta
lähinnä runsaan variskannan voimakkaampaan vähentämiseen. Hanketta kannatettiin ja kokous
päätti, että mainittua lupaa tiettyihin kohteisiin anotaan.
*Kosti Isotalo esitti kysymyksen runsaan majavakannan metsästyksen tarpeellisuudesta. Yhteisesti
todettiin kannan rajoituksen tarpeellisuus ja mahdollisuus hakea metsästyslupaa jos
vahinkoilmoituksia esitetään.
*Jari Viikilä esitti seuraavat RHY:n tiedotusasiat:
*RHY:n kokous pidetään 10.2.2012.
*Merkkiammunnat pidetään 26.8.-23.9.2012. Metsän-Veikot Ry:n valvontavuoro on 2.9.2012.
*Metsästäjäkurssit sekä siihen liittyvä tutkinto järjestetään Jari Viikilän toimesta kesällä
11/12.8.2012.
*Esille tuli mahdollinen lämminvesivaraajan hankintatarve. Varaajan toimimattomuus ratkesi
myöhemmin: Syynä oli sähkökatkon jälkeinen ohjauskontaktorin väärä toiminta-asento.
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*Jorma Ratalan anomukseen saada kouluttaa ajokoiria seuran alueella päätettiin antaa lupa ajalle
1.9.2012-28.2.2013 € 100,- korvausta vastaan.
*Talkoot päätettiin pitää 14.4.2012 jolloin korjataan tuulikaadot seuran tontilta. Tukit sahataan
saunakamarin rakennustarpeiksi ja latvat tehdään polttopuiksi.
*Sihteeri Jari Viikilä julkisti palautettujen riistakorttien perusteella lasketut pienpetopyyntikisan ja
riistanhoitotyön pisteet. Palkinnot jaetaan myöhemmin. Palkitut metsästäjät olivat
paremmuusjärjestyksessä seuraavat:
Jukka Heikintalo 807 p., toisen palkinnon sai Jari Viikilä 481 p. ja kolmannen Tero Isotalo 414 p.
Riistakortin palauttaneiden kesken arvottiin palkinto, jonka sai Kosti Isotalo.
11.§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:55

KASALASSA 29.01.2012

……………………………………….
Jukka Heikintalo, puheenjohtaja

………………………………………….
Markku Bondfolk, sihteeri

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu:

……………………………………….
Jorma Grankvist

…………………………………………..
Juhani Syrjä

