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  PÖYTÄKIRJA 

 
Metsän-Veikot Ry. vuosikokous pidettiin seuran majalla 2019-01-27, josta muistiin merkittiin 

seuraava pöytäkirja.  Läsnä olivat seuraavat seuran 13 jäsentä: Reijo Aaka, Roni Aaka, Saku 

Laaksonen, Markku Bondfolk, Jukka Heikintalo, Ari Juntunen, Ville Ojamo, Juhani Lehto, Jari 

Nygård, Tero Isotalo, Jari Viikilä, Markus Viikilä ja Juhani Syrjä.  Käsiteltiin seuraavat esityslistan 

asiat: 

 

1.§  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Isotalo ja sihteeriksi Markku Bondfolk. 

 

2.§  Kokous todettiin laillisessa järjestyksessä kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.§  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saku Laaksonen sekä Markus Viikilä, jotka toimivat myös 

äänten laskijoina. 

 

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

osalta, mistä mainittakoon mm. seuraavat seikat:  Seuralla oli yksi talvi- sekä kesäkokous ja 

johtokunnalla 3 kokousta.  Metsästysaluetta on maalla 3977 ha sekä 1134 ha vesialueella käsittäen 

yhteensä 5112 ha.  Suurpetoyhdysmiehenä toimii Tero Isotalo.   

Mittavia riistanhoitotoimenpiteitä on toimitettu:  Ruokintapaikkoja hirvelle oli kahdessatoista 

paikassa ja pienille hirvieläimille neljässätoista kohteessa.  Vesilinnuille oli kaksi  ruokintapaikkaa. 

Mainituissa paikoissa on 2000 kg viljaa syötetty peuroille ja kauriille, myös rehurapsia 3000 kg, 

juureksia 30000 kg ja omenia 3350 kg sekä kuivarehua 500 kg ja keinorehua 50 kg sekä suolaa 50 

kg.  Riistapeltoja viljeltiin 12 kohteessa yhteensä 6,2 ha. Rehukaalia oli riistan saatavilla 13000 kg.   

Pienpetoja on vähennetty seuraavasti: Supikoiria saatiin päiviltä 14 kpl, kettuja 1 kpl sekä 1 näätä ja 

2 minkkiä sekä varislintuja 51 kpl.  Loukkuja oli pyynnissä 7 kpl ja hetitappavia rautoja 2 kpl.  

Nuolukiviä maastossa oli 20 kpl.   

 

Seura oli mukana yhteisluvassa (J. Saunaluoma), josta saaliiksi saatiin hirviä 14 aikuista ja 10 

vasaa.  Valkohäntäperoja kaadettiin 11 aikuista sekä 7 vasaa.  Yhteisellä majavaluvalla (J. Kuusisto) 

saatiin saaliiksi 3 majavaa, myös majavan pesälaskenta on suoritettu.  Seura oli mukana K. 

Pitkärannan hakemassa ilvesluvassa.  Yksittäisiä villisikoja on havaittu liikkuvan alueella. 

 

Metsästäjäkurssi ja –koetilaisuus pidettiin kesällä ja merkkiammunnat syksyllä.  Koittankosken 

metsästysseuralle luovutettiin seuramme viiri 5.5.2018  60-juhlavuoden kunniaksi. 

 

Rakennustalkoita pidettiin kesän ja syksyn mittaan grillikatoksen ja uuden vierasmajan 

rakentamiseksi.  Laavuun murattiin uusi tulipaikka ja vedettiin sähköt.  Myös polttopuita tehtiin. 

Vierasmaja sähköineen ja lämmityksineen valmistui ennen hirvijahtia.  Pihatöitä on tehty kiinteistön  

alueella.   

 

Seuran hallinnon muodostivat puheenjohtajana Tero Isotalo sekä sihteerinä Jari Viikilä. Johtokunta: 

Jari Nygård, Roni Aaka, Markus Viikilä, Jari Viikilä, Saku Laaksonen, Markku Bondfolk ja Tero 

Isotalo.  Toiminnantarkastajina toimivat Brita Viikilä ja Tarja Nummela. 

Seuran jäsenmäärä 31.12.2018 oli 55 henkilöä. 
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5.§  Tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

Tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyen rahastonhoitaja esitteli tilinpidon ydinluvut 

seuraavasti: 

Varsinainen toiminta: 

*Tilikauden tuotot yhteensä   €   20.934,12 

*Kulut yhteensä   € - 24.523,13 

*Poistot kiinteistöstä   €          00,00 

Kulujäämä     € -   3.589,01 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta: 

*Korkotulot    €            3,06 

Tilikauden alijäämä   €  -  3.585,95 

 

Tase: Vastaavaa: Kiinteä omaisuus 

 *Rakennukset ja rakennelmat €  34.163,67 

 Vaihto-omaisuus 

 *Rahat ja pankkisaamiset  €    5.673,02 

 Vastaavaa yhteensä:  €  39.836,69 

  

 Vastattavaa:  Oma pääoma  

 *Toimintapääoma  € -43.422,64 

 *Tilikauden alijäämä  €     3.585,95 

 Vastattavaa yhteensä:  € - 39.836,69 

  

Seuran tilillä 2018-12-31 oli rahaa  € 5.673,02. 

 

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 ja varalle Maija Arola 

sekä Ari Juntunen. 

Johtokuntaan valittiin uudestaan Jari Nygård, Roni Aaka, Markus Viikilä, Jari Viikilä, Saku 

Laaksonen, Markku Bondfolk ja Tero Isotalo. 

 

8.§  Sihteeri esitteli seuraavan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman: 

Kokoukset pidetään tammikuussa ja heinäkuussa.  Pidetään yllä Reviiri-järjestelmää.   

Talkoot jatkuvat kehityshankkeen johdosta.  Todettiin majava- ja kauriskannan pysyneen ennallaan. 

Tarpeen mukaan harkitaan yhteisestä hirvilupahakemuksesta eroamista. 

Myydään sorsa- ja pienriistalupia.  Myydään myös erillistä majavalupaa. 

Osallistutaan syksyn merkkiammuntoihin toimitsijoina. 

Järjestetään haulikkokisa elokuulla. 

Päätetään, että seuran alueet ovat käytettävissä koirakokeisiin.  Todettiin seuralla olevan omia 

koiratuomareita. 

Järjestetään metsästyskurssi ja -koe heinäkuun lopussa. 

Järjestetään seuran esittely tarjoiluineen seuran majalla Merikarvian monoviikolla. 

Järjestetään laskiaisrieha kokkoineen 3.3 kello 16:00. 

Järjestetään Kasalanjoen metsästysseuran ja Metsän-Veikkojen välinen pilkkikilpailu 16.3 

kalasatamassa. 

Hyväksyttiin em. suunnitelma yksimielisesti. 
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9.§  Sihteeri esitteli seuraavan tulo- ja menoarviosuunnitelman:   

Tulot  € 21.400,- 

Menot  € 18.825,- 

Tulevan tilikauden tulos on siis ylijäämäinen, mikä selittyy Ely-keskukselta saatavasta avustuserästä 

€ 13.100,-.  Menopuolella vastaava erä on n. € 9000,-. 

Kiinteistön huolto- ja ylläpitokulujen sekä riistanhoitokulujen kattamiseksi myydään kaksi hirveä. 

Kokous hyväksyi budjetin yksimielisesti. 

 

10.§  Seuran jäsenmaksu päätettiin nostaa ollen € 50,-/jäsen.  Liittymismaksu päätettiin pitää 

entisellään € 100,-/liittyjä. 

 

11.§  Jaostoja tai toimikuntia ei nähty tarpeelliseksi perustaa. 

 

12.§  Seuran uudeksi jäseneksi oli ilmoittautunut Sandra Ojamo.  Hänet valittiin yksimielisesti. 

 

13.§ Yhdistyksen edustajaksi piirikokoukseen valittiin Jari Viikilä. 

 

14.§  Saku Laaksosen aloitteesta päätettiin järjestää Kasalanjoen metsästysseuran ja Metsän-

Veikkojen välinen pilkkikisa kalasatamassa 16.3. 

 

15.§  Metsästäjäliiton Satakunnan piirille ei tehty esityksiä. 

 

16.§  Muut asiat, joista ei tehty päätöksiä: 

Kerrattiin myytävät metsästysluvat ja hinnat:  Sorsalupa 40,-/kausi ja 25,-/päivä.  Pienriistalupa 

150,-/kausi sisältää myös vesilinnut, mutta koppelo on rauhoitettu.  Lisäksi myydään erillistä 

majavalupaa 40,-.  Lupia myyvät Juhani Syrjä ja Jari Viikilä. 

Keskusteltiin lahtivajan päivityksestä siisteyden ja hygienian parantamiseksi erottamalla nylkytila ja 

lihankäsittelytila väliseinällä sekä suunnittelemalla tuotteen reitti paremmin.   

 

17.§  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00. 

 

 

KASALASSA 27.01.2019 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………………. 

Tero Isotalo, puheenjohtaja  Markku Bondfolk, sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu: 

 

 

……………………………………….  ………………………………………….. 

Saku Laaksonen     Markus Viikilä 

 



 


