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  PÖYTÄKIRJA 

 
Metsän-Veikot Ry. vuosikokous pidettiin seuran majalla 2014-01-26, josta muistiin merkittiin 

seuraava pöytäkirja.  Läsnä olivat seuraavat seuran 12 jäsentä: Kari Nummela, Jari-Pekka 

Huhtanen, Reijo Aaka, Jorma Grankvist, Sami Nygård, Juha Bondfolk, Markku Bondfolk, Jukka 

Heikintalo, Altti Ämtö, Tero Isotalo, Jari Viikilä 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 Altti Ämtö sekä Tero Isotalo, jotka toimivat myös äänten 

laskijoina. 

 

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

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

Metsästysaluetta on 4082 ha maalla sekä 1010 ha vesialueella.  Mittavia riistanhoitotoimenpiteitä 

on toimitettu:  Ruokintapaikkoja hirvelle oli kymmenessä ja pienille hirvieläimille yhdeksässätoista 

kohteessa.  Jänisten/rusakon ruokintapaikkoja oli 10 kpl ja vesilintujen 6 kpl. Mainituissa paikoissa 

on syötetty 5000 kg viljaa, hirvieläimille myös juureksia 3900 kg ja omenia 1550 kg sekä heinää 

950 kg ja muuta keinorehua 160 kg.  Nuolukiviä maastossa oli 13kpl sekä suolaa oli tarjolla 130 kg.  

Telkänpönttöjä oli maastossa 7 kpl ja vesilintuja istutettiin 15 kpl. 

Riistapeltoja viljeltiin 15 kohteessa yhteensä 5,7 ha. Rehukaalia oli riistan saatavilla n. 2500 kg ja 

herneitä 100 kg.  Pienpetoja on vähennetty runsaasti: Supikoiria saatiin päiviltä 99 kpl, kettuja 2 kpl 

ja minkkejä 8 kpl.  Loukkuja oli pyynnissä 21 kpl.   

Seura oli mukana Jani Viikilän yhteisluvassa, josta saaliiksi saatiin hirviä 7 aikuista ja 7 vasaa.  

Valkohäntäkauriita kaadettiin 5 aikuista sekä 4 vasaa.  Lisäksi seura oli mukana H. Aholan 

ilvesluvassa, josta saaliiksi saatiin yksi ilves seuramme mailta. 

Juhannuksena järjestettiin tanssit sekä venetsialaiset elokuun lopulla.  

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 31.12.2013 oli 51 henkilöä. 

 

 

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

Varsinainen toiminta: 

*Tilikauden tuotot yhteensä  €   8.301,85 

*Kulut yhteensä  € - 7.025,17 

*Poistot kiinteistöstä  €   0.00 

Kulujäämä    € +1.276,68 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta: 

*Korkotulot   €          6,19 

Tilikauden ylijäämä  € +1.282,87  
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Tase: Vastaavaa: Kiinteä omaisuus 

 *Rakennukset ja rakennelmat €  34.163,67 

 Vaihto-omaisuus 

 *Rahat ja pankkisaamiset  €    4.850,19 

 Vastaavaa yhteensä:  €  39.013,86 

  

 Vastattavaa:  Oma pääoma  

 *Toimintapääoma  € -37.730,99 

 *Tilikauden ylijäämä  € -  1.282,87 

 Vastattavaa yhteensä:  € -39.013,86 

 

       

Seuran tilillä 2013-12-31 oli rahaa  € 4.850,19.  

Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka suosituksen mukaisesti kokous päätti myöntää 

tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden. 

 

6.§  Sihteeri esitteli seuraavan tulo- ja menoarvion:  Tulot € 4.000,- ja menot € 3.474,-. 

Tulevan tilikauden tulos on siis ylijäämäinen.  Kokous hyväksyi budjetin yksimielisesti. 

 

7.§  Seuran jäsenmaksua päätettiin korottaa ollen nyt € 40,-/jäsen, mutta liittymismaksu päätettiin 

pitää ennallaan € 100,-/liittyjä. 

 

8.§  Seuran uusiksi jäseniksi ei ollut jätettyjä anomuksia. 

  

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

Tilintarkastajiksi valittiin Brita Viikilä sekä Tarja Nummela. 

Johtokuntaan valittiin uudestaan Tero Isotalo, Reijo Aaka, Aarre Alinen, Juhani Syrjä ja Markus 

Viikilä. 

 

10.§ Muut asiat: 

*Jari Viikilä ilmoitti, että tulevan hirvieläinten yhteisluvan hakijana on Metsän-Veikot Ry. 

  Samaten majavaluvat haettaneen yhteislupana. 

*Päätettiin jatkaa seuran nettisivujen ylläpitoa, mistä operaattori laskuttaa € 14,90/6kk. plus 

kertamaksu € 10,-. 

*Mahdolliseen hirvien lentolaskentaan osallistuu seuran edustajana Tero Isotalo. 

*Keskusteltiin ”talonmiehen” tarpeellisuudesta.  Todettiin idean olevan kannatettavan, mutta että 

olisi vaikea löytää henkilöä tehtävään.  Asia jäi mietintäasteelle. 

*Palattiin aikaisempaan päätökseen tehdä saunaverannan muutostyö pukuhuoneeksi.  Jari Nygård 

lupautui suunnittelemaan työn ja rakenteet tarvikelistoineen.  Yleinen mielipide oli, että tarvikkeet 

saataisiin enimmäkseen lahjoituksina seuran jäseniltä.  Todettiin myös grillikatoksen rakentamisen 

käynnistyneen.  Ensimmäiset rakennustalkoot päätettiin pitää 19.4.2014 
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*Sihteeri Jari Viikilä julkisti palautettujen riistakorttien perusteella lasketut pienpetopyyntikisan ja 

riistanhoitotyön pisteet.  Palkitut metsästäjät olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat:  

Jari Viikilä 792 p., toisen palkinnon sai Jukka Heikintalo 689 p. ja kolmannen Matti Alinen 670 p. 

Riistakortin palauttaneiden kesken arvottiin palkinto, jonka sai Markku Bondfolk. 

 

11.§  Puheenjohtaja päätti kokouksen  

 

 

 

 

KASALASSA 26.01.2014 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………………. 

Jukka Heikintalo, puheenjohtaja  Markku Bondfolk, sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirja luettu ja tarkastettu: 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………….. 

Altti Ämtö     Tero Isotalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


