VUOSIKOKOUSKOKOUS
Aika:
31.01.2013 klo 18.00
Paikka: Ampumarata
Läsnä: 30 jäsentä
Ks. liitteenä olevan osallistujaluettelo
§1

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

§2

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Roivainen ja sihteeriksi Tapio Kivari

§3

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin Pekka Aikio ja Jouni Paso kumpaankin tehtävään.

§5

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§6

RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirta kertoi RHY:n järjestäneen toimintavuoden aikana mm. kolmet
ammunnat, hylkeenpyyntikoulutusta ja riistahoitokilpailut, joissa on mahdollista saada
jopa 1000 €:n palkkiot.
RHY:n alueelle tullaan laatimaan kauriiden riistanhoitosuunnitelma. Kunkin seuran
alueella osallistuvat suunnitelman laatimiseen kauriiden metsästäjät ja niiden
ruokinnasta vastaavat henkilöt.
Riistanhoitoyhdistysten rajat tullaan vuoden aikana neuvottelemaan uuden Oulun
alueella.

§7

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi, että Kalimen ampumaradalla oli tehty alueen ja sen
ympäristön pilaantumisselvitys. Selvityksen perusteella pudistamisesta, joka tarkoittaa
pilaantuneiden maiden poiskuljettamista , saattaa tulla vielä noin 35000 €:n
kustannukset.
Neuvotteluja puhdistustyön hoitamisesta ja kustannusten maksamisesta/jakamisesta
käydään ELY- keskuksen kanssa ampumatoiminnan aikana alueen omistaneen
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys ry:n vetämänä.
Oulun kaupunki on irtisanonut omistamiensa maa- alueiden vuokrasopimukset
metsästysseurojen kanssa. Uusista sopimuksista tullaan neuvottelemaan kaupungin
yhdyskuntalautakunnan kanssa.
Kaksi kulunutta vuotta ovat olleet seuran taloutta rasittavia. Talouden kanssa tullaan
tekemään töitä, että ko. kehitys saadaan kääntymään parempaan suuntaan.

§8

V. 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin toimintakertomus seuraavin muutoksin, jotka on huomioitu liitteenä
olevassa kertomuksessa:

- kohta 1. Yleistä, toinen kappale: elokuussa po. kesäkuussa
- kohta 3. Metsästys, kolmas kappale (kauriiden metsästys): kaadettu kaksi aikuista
po. kaadettu kolme aikuista
- kohta 4. Hirvijaosto: 4 urosta ja 4 naarasta po. 5 urosta ja 3 naarasta
§9

KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Käytiin läpi vuoden 2012 tuloslaskelma ja taseet. Todettiin, että
tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat esittävät, että tilinpäätös voidaan vahvistaa
ja johtokunnalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

§ 10

PÄÄTETÄÄN TILI- VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
JOHTOKUNNALLE
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle.

§ 11

TOIMITETAAN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI
Valittiin Matti Roivainen yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi.

§ 12

TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VAALI
Valittiin erovuorossa olleet jäsenet Reijo Arvola, Pekka Forss, Reijo Häkkinen, Jarno
Kiuttu ja Seppo Tikkala johtokunnan jäseniksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi.

§ 13

VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA JA HÄNEN VARAMIEHENSÄ
Valittiin Arto Hakala ja varalle Mikko Isohookana toiminnan tarkastajiksi v. 2013.

§ 14

VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA TULEVAA KAUTTA
VARTEN
Hyväksyttiin liitteenä oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

§ 15

MÄÄRÄTÄÄN YHDISTYKSEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS
Päätettiin, että sekä liittymismaksu että jäsenmaksu vuodeksi 2013 ovat edelleen
35,- €.

§ 16

HYVÄSYTÄÄN TOIMINTAVUODEN TALOUSARVIO JA PÄÄTETÄÄN
SEURAN TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSISTA
Kokouksessa esitettiin, että kulukorvauksena maksettava palkkio tulisi olla kaikille
johtokunnan jäsenille sama. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että kuluvan vuoden
aikana johtokunta käsittelee asiaa ja tulee tekemään esityksen mahdollisesta
muutoksesta vuosikokoukselle.
Hyväksyttiin, toimintavuoden talousarvio ja johtokunnan esitys toimihenkilöiden
kulukorvauksiksi.

§ 17

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätettiin muuttaa seuran sääntöjä § 7:n ja § 9 kohdan 8 osalta Metsästäjäliiton
mallisääntöjen mukaisella tavalla. Uusi tekstimuotoilu on luettavissa tämän
pöytäkirjan liitteestä.

§ 18

VALITAAN TARPEELLISET JAOSTOT
Päätettiin, että entiset jaostot jatkavat. Uutena aloittaa Kennel- jaosto, jota alkaa
vetämään Seppo Helin.

§ 19

RIISTANHOITOYHDISTYKSELLE TEHTÄVÄT ESITYKSET

Vuosikokous on 28. 2 2013 klo 19.00. Esitetään, että erovuorossa olevat Mika
Lehtinen ja varamiehensä Esko Mäkelä jatkaisivat yhdistyksen johtokunnassa.
§ 20

HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden ampujaksi valittiin Pertti Laajoki, vuoden riistanhoitajaksi Timo Orava ja
vuoden metsästysseuralaiseksi Raimo Tammi.
Palkittiin pienpetokilpailuun osallistuneet; kolme parasta paremmuusjärjestyksessä
olivat Pekka Manninen, Ari Hiltula ja Olavi Pori.

§ 21

MUUT ASIAT
Kokousväki esitti kysymyksen, että miksi SRVA- harjoittelu Vareputaan
ampumaradalla maksaa niin paljon, vaikka seuran jäsenet ovat tehneet siellä
talkootöitä ja Kalimen ampumaradalta on siirretty laitteistoa veloituksetta
Vareputaalle.
Todettiin vielä, että seuran pilkkikilpailut tullaan järjestämään lauantaina 6.4 2013.

§ 22

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.10.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
1. Yleistä
Toimintavuosi 2012 oli seuran 58:s. Toimintaa jatkettiin edelleen
luottamusmiesperiaatteella perustuen muodollisiin kulukorvauksiin. Yhdistys hoiti omin
voimin laskujen käsittelyn, kirjanpidon, tilinpäätöksen, jäsenmaksujen maksattamisen,
jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpidon.
Haukiputaan tekninen lautakunta on 23.8.2006 antamallaan päätöksellä myöntänyt
Haukiputaan Riistanhoitoyhdistykselle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan
ampumarataa varten tilalle Mesimäki 60:23. Tästä luvasta Haukiputaan
Riistanhoitoyhdistys on joutunut luopumaan kesäkuussa 2012 tekemällään päätöksellä.
Syynä luopumiseen oli suuren joukon maanomistajien vaatimus ja vuokrasopimusten
irtisanominen Kellon metsästysseuran alueella.
ELY-keskus on edellyttänyt, että Kalimen radan pilaantuneisuus pitää tutkia. Tutkimuksen
on tehnyt Pöyry ja tehdyn selvityksen perusteella maa-aineksia pitää kuljettaa pois
ampumarata-alueelta. Kunnostus maksaa noin 35 000 euroa. Neuvottelut toteutuksesta ja
kustannuksista ovat vasta alkuvaiheessa. Kysymys kuuluu: kuka maksaa viulut?
Kuinka paljon Kellon metsästysseura on jo pannut rahaa Kalimen ampumarataan viime
vuosien aikana, johtuen tästä ampumatoiminnan lopettamisesta. Summa yhteensä on
16281 euroa, joka koostuu seuraavista eristä: melumittaus 800 euroa, maaperätutkimus
1775 euroa, ympäristölupa 1515 euroa, sähkötyöt ja purkukulut 1719 euroa, maansiirto
8364 euroa, Pöyryn tutkimuskulut KMS:n osalta 2108 euroa.
Ruutiaseella tapahtuva ampumatoiminta on Kalimen radalla lopetettu. Ampumatoiminta on
Haukiputaalla keskitetty Vareputaan ampumaradalle, joka on Haukiputaan
metsästysyhdistyksen ylläpitämä.
Hirvenmetsästys toteutettiin yhteislupana muiden haukiputaalaisten metsästysseurojen
kanssa. Seura ei käyttänyt kaikkia pyyntilupiaan hirvikannan vähäisyydestä johtuen.
Seuran jäsenmäärä on jo usean vuoden ajan pysytellyt vähän alle 600 jäsenessä. Tarkka
jäsenmäärä oli vuoden lopussa 571 ja uusia jäseniä otettiin seuraan 17. Jäsenmaksu ja
liittymismaksu olivat molemmat 35 euroa.
Tarvikemyynti on tapahtunut Kellon R-kioskilla, jossa on myyty pyyntilupia, karttoja, lakkeja
ja T- paitoja. Karttoja ovat lisäksi myyneet Kyösti Manninen ja Esko Mäkelä.
2. Hallinto
Yleisiä kokouksia pidettiin kolme, vuosikokouksia kaksi ja yksi kesäkokous. Johtokunta
kokoontui 12 kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi alkuvuodesta Juha Soralahti ja
Matti Roivainen huhtikuun alusta, sihteerinä ja varapuheenjohtajana toimi alkuvuodesta
Simo Similä ja huhtikuun alusta Tapio Kivari, rahastonhoitajana Tapio Pikkuhookana,
riistanhoitojaoston vetäjänä Reijo Arvola avustajanaan Timo Korkeasalo, vuokrausjaoston
vetäjänä Kyösti Manninen, hirvijaoston vetäjänä Seppo Tikkala, valvontajaoston vetäjänä
Mika Lehtinen, kiinteistöjaoston vetäjänä Pekka Forss, ampumajaoston vetäjänä Reijo
Häkkinen ja tiedottajana Jarno Kiuttu.

3. Metsästys
Metsästysajat olivat asetuksen mukaiset vesilinnuilla ja sepelkyyhkyllä ilman kiintiötä.
Metsäkanalintujen, teeri, metso ja pyy osalta metsästysaika oli asetuksen mukainen,
kiintiö yhteensä 6 kpl / metsästäjä / kausi. Metsoja sai ampua enintään 1 kpl /metsästäjä/
kausi. Koppelo ja riekko olivat rauhoitettuja. Jäniksen metsästysaika oli asetuksen
mukainen, kiintiö 5 jänistä/kausi/metsästäjä. Rusakko ei kuulunut kiintiöön.
Kaikelta metsästykseltä oli rauhoitettu Kellon vanhan tien ja Takkurannantien välinen alue
etelässä Kalimenoja Takkurannantiehen asti sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen
tiehen asti oli rauhoitettu kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti.
Hirvenmetsästyksessä seura haki luvat yhteislupana muiden haukiputaalaisten
metsästysseurojen kanssa. Metsästys aloitettiin asetuksen mukaisesti ja jatkui 31.12.2012
saakka. Hirven kaatolupia oli 14 aikuista ja 14 vasaa. Luvista laitettiin pyyntiin vain 8
aikuista ja kaksi vasaa. Seuran käyttöön varattiin kaksi aikuista. Hirvijahdissa jäi
ampumatta yksi vasaa. Kaurisjahdissa, jota on vetänyt Pekka Aikio, on kaadettu kolme
aikuista ja viisi vasaa. Kaurisjahti päättyy 31.1 2013.
Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin myös, jolla aktivoidaan jäseniä harventamaan pienpetokantaa ja samalla mahdollistetaan riistakannoille suotuisammat elinympäristöt.
4. Jaostojen toiminta
Ampumajaosto piti kuluvan vuoden aikana ampumakilpailuja entiseen malliin.
Ruutiaseammunnat siirtyivät kesäkuusta lähtien Vareputaan ampumaradalle.
Harjoitusammuntoja pidettiin kaikille aselajeille. Osallistujien määrä oli jonkin verran
vähentynyt edellisvuosiin verrattuna johtuen ilmeisesti radan vaihtumisesta. Nk.
vasakilpailua ei hirvikannan vähäisyydestä johtuen pidetty.
Jatkossa olisi kilpailu- ja harrastustoiminnan kannalta toivottavaa, että kaikki
metsästysseuralaiset tulisivat rohkeasti mukaan toimintaan.
Valvontajaosto suoritti valvontaa pääasiassa metsästyksen yhteydessä.
Riistanhoitojaosto toimi toimintasuunnitelman mukaisesti. Riistan talviruokintaa
suoritettiin pääasiassa maastossa ruokintapaikoilla. Ruokinnan määrää kuvaa, että
vuoden aikana ostettiin 72 heinäpaalia, 80 kg ohraa, 560 kg kauraa ja kesällä tehtiin noin
100 kerppua. Kauriiden ruokintaa hoidettiin kuudella ruokintapaikalla. Keväällä ostettiin
riistapeltojen siemeniä, jotka jaettiin jokaiselle hirviporukalle kylvettäväksi. Nuolukiviä
laitettiin maastoon 80 kappaletta. Talvella suoritettiin kolmiolaskenta koti- ja
sydänmaanlohkoissa. Vesilintujen poikue- ja parilaskennat laskettiin perinteisillä paikoilla.
Koejäseniä ja harjoittelijoita osallistui riistanhoitotyöhön.
Hirvijaosto hoiti sille perinteisesti kuuluvat tehtävät kuten riistapeltojen teot, hirvilaskennat
sekä avusti maanvuokrausjaostoa vuokrasopimusten tekemisessä. Jaosto hoiti yhdessä
emäntien kanssa hirvipeijaisten järjestelyt.
Seuralla oli käytössä 21 pyyntilupaa, 14 aikuista ja 14 vasaa. Hirvikannan elvyttämiseksi
päätettiin ottaa käyttöön pankkijärjestelmä, johon jätettiin 6 aikuista ja 12 vasaa.
Pankkijärjestelmäkokeilu voitiin todeta onnistuneeksi.
Hirvenmetsästykseen osallistui 98 metsästäjää kahdeksassa porukassa. Kaatomääräksi
tuli 8 aikuista ja 1vasa. Aikuisista oli 5 urosta ja 3 naarasta. Vasaprosentiksi muodostui 11
%. Lupien käyttöasteeksi jäi 40,5 %. Aikuisten naarasprosentti oli 50 %.

Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvijaoston kanssa maiden vuokrausta. Seuralla on
vuokrattuja metsästysmaita hirvenmetsästyksessä noin 25000 hehtaaria ja muussa
metsästyksessä 20000 hehtaaria.
Kiinteistöjaosto kunnosti kesällä 2012 Kalimen majarakennusta; ulkoseinät ja ikkunan
pielilaudat maalattiin sekä siivottiin majan sisätilat ja sen ympäristöä. Piippu nuohottiin.
Luontopolun varrella olevat taulut kunnostettiin ja polun päässä oleva laavu ja sen
ympäristö siistittiin.
Kalimen kiinteistöllä oleva ampumakieltokyltti uusittiin.
Tiedotusjaosto on osallistunut kaksi kertaa ilmestyneen Haukiputaalainen metsästäjälehden tekoon ja postitukseen sekä laatinut seuran yleiskokousten ja tapahtumien lehtiilmoitukset. Lisäksi tiedotusjaosto on tiedottanut ajankohtaisista asioista ja tapahtumista
seuran kotisivuilla. Pääpaino on kuitenkin ollut metsästysaluekartan kehittämisessä. Kellon
metsästysseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.kellonmetsastysseura.fi.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
YLEISTÄ
Seuran toimintaa johdetaan yhdessä johtokunnan ja jaostojen kanssa. Johtokunta toimii
edelleen luottamusmiesperiaatteella muodollisin kulukorvauksin. Johtokunnan jäsenen
kokouspalkkio on 10 € / kokous. Kulukorvauksia maksetaan vuodessa seuraavasti:
puheenjohtaja 400 €, sihteeri 300 €, rahaston hoitaja 300 €, hirvijaoston vetäjä 300 €,
ampumajaoston vetäjä 300 €, johtokunnan jäsen 120 €, maanvuokraustiedoston hoitaja
150 €, tilintarkastaja 30 €. Muina korvauksina maksetaan: auto 0, 25 € /km, moottorikelkka
0, 60 € /km, pienpetokilpailu 0, 20 € / piste sekä metsästysmaavuokraa 0, 10 € /ha/vuosi.
Kirjanpito hoidetaan seuralle vuonna 2003 hankituilla atk-ohjelmilla, jäsenrekisteriasiat
Jarno Kiutun laatimalla omalla ohjelmalla.
Toiminnan painopistealueita ovat edelleen pienriistan ja hirven metsästys, riistanhoito,
maanvuokraustoiminta, ammunta sekä muut metsästykseen liittyvät toiminnot.
Metsästysmahdollisuuksia pyritään luomaan kaikille seuralaisille mahdollisuuksien mukaan
tasapuolisesti. Pienpetokilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan. Hirvenmetsästyksen
osalta saattaa olla edessä välivuosi tai lupien voimakas leikkaaminen vuoden 2012
tasosta. Ampumarata-alueen puhdistustyö tulee olemaan vuoden vaikeimpia asioita.
JAOSTOJEN TOIMINTA
Riistanhoitojaosto jatkaa riistan ruokintaa kuten tähänkin asti. Heiniä voi hakea
metsästysseuran ruokintapaikoille Lauri Meriläiseltä. Heiniä haettaessa on ilmoitettava
riistanhoitojaoston vetäjälle hakijan nimi ja paalimäärä, jotta heinän menekkiä voidaan
seurata. Teerille ja kauriille on ostettu kauraa. Kauriiden ruokintaa tullaan hoitamaan
vakiintuneilla ruokintapaikoilla.
Talvi- ja kesälaskennat tehdään perinteiseen tapaan. Kerppujen tekoa jatketaan. Kerppuja
voi käydä tekemässä Lauri Meriläisen kedoilta, jotka sijaitsevat Kalimenjoen toisella
puolella seuran kiinteistön kohdalla.
Jaosto järjestää pilkkikilpailut keväällä.
Ampumajaosto hoitaa seuran kilpailut ja harjoitukset kaikissa ampumamuodoissa.
Ruutiaseammunnat järjestetään Vareputaan ampumaradalla. Ilmakivääriammuntaa
varten, joita pidetään mm. Kalimen hallirakennuksessa, on seuralla varattuna riittävästi
tauluja ja panoksia.
Ammunnoista ilmoitetaan tarkemmin Haukiputaalainen metsästäjä-lehden kevään
numerossa.
Hirvijaoston hoitaa hirvisäännön määrittelemät tehtävät sekä hoitaa hirvipeijaisten
järjestelyt, riistapellot ja avustaa maanvuokrajaostoa sopimusten teossa. Hirvitorneja
pyritään siirtämään metsästyksen kannalta parempiin paikkoihin. Jaoston tärkein tehtävä
tulee olemaan hirvenpyynnin sopeuttaminen vastaamaan alueen hirvikantaa. Käytännössä
tämä saattaa merkitä välivuotta hirvenpyynnissä.
Kiinteistöjaosto järjestää talkoita rakennusten kunnossapidon varmistamiseksi ja majojen
ympäristöjen siistimiseksi.
Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvijaoston ja johtokunnan jäsenten kanssa saattaa
vuokrasopimukset ajan tasalle. Myös tulevana vuotena jatketaan vuokrasopimusten tekoa
erityisesti yksityisten maanomistajien ja perikuntien osakkaiden kanssa, unohtamatta
pienempiäkään maa-alueita.

Valvontajaosto suorittaa kevät- ja kesäaikana koirakurin valvontaa, joka on tärkeää
pesimärauhan takaamiseksi. Metsästyksen valvontaa suoritetaan edelleen pääasiassa
metsästyksen yhteydessä. Tavoitteena on tehostaa valvontaa kouluttamalla 10 omaa
valvojaa vuoden 2013 aikana.
Tiedotusjaosto tiedottaa tapahtumista paikallislehdessä ja osallistuu Haukiputaalainen
metsästäjä-lehden tekoon. Jaosto ylläpitää seuran kotisivuja ja pyrkii tehostamaan
tiedotusta kotisivuilla. Lisäksi jaosto ylläpitää jäsen- ja maanvuokrarekistereitä sekä
kehittää metsästysaluekarttaa metsästäjien käyttöön.
Talous
Talousarvio on laadittu 35 euron jäsenmaksun mukaan. Seuran taloudellista valmiutta
parannetaan tehostamalla tarvikemyyntiä ja mikäli hirvikanta sallii, järjestämällä
hirvenlihahuutokauppatilaisuus.

SELOSTUS VARAINKÄYTÖSTÄ VUONNA 2012
TULOSLASKELMA

1.1.2012 - 31.12.2012
0112-1212

0111-1211

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut
Vierasluvat
Ampumatoiminta
Hirvenlihan myynti
Arpajaistuotot
Kioskimyynti
Koulutusluvat
Tarvikemyynti

20280,00
838,00
126,50
0,00
476,00
147,66
35,00
474,00
22377,16

20355,00
735,00
282,00
1436,00
408,00
14,67
35,00
364,50
23630,17

Ampumatoiminta
Hirvijaosto
Riistanhoito
Vartiointi
Poistot kiinteistöstä
Poistot kalustosta
Muut kulut maaperätutk.
Maavuokrat
Kiinteistöjen hoito
Tiedotustoiminta
Hallinto
Teiden kunnossapito
Jätehuolto
Maansiirtokulut
Tarvikeostot

-781,76
-2530,31
-2551,49
0,00
-531,13
-696,60
-2108,20
-3020,12
-2393,15
-3232,92
-5825,68
-2789,81
-71,08
0,00
-2879,92
29412,17
-7035,01

-908,15
-1790,38
-2484,77
0,00
-705,52
-773,70
-1719,05
-3428,07
-2622,46
-3004,93
-5919,07
-2148,78
-227,14
-8364,00
0,00
-34096,02
-10465,85

49,12
0,00
49,12

77,28
-21,60
55,68

0,00

5000,00

6985,89

-5410,17

Tuotot
Kulut

Kulut
Varainhankinta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustukset
HRY:n avustus
Tilikauden tulos
TASE

31.12.2012

VASTAAVAA

Tilivuosi

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset

2310,03
12747,70

Ed.vuosi

2310,03
13278,83

Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet
Pysyvät vastaavat

2786,31
17844,04
17844,04

3094,90
18683,76
18683,76

Saamiset
Rahoitusarvipaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Kassatili
pankkitili
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat

0,00
0,00
1500,00
0,00
1500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
10795,55
10795,55
12295,55

0,00
18441,72
18441,72
18441,72

Vastaavaa

30139,59

37125,48

20779,88
0,00
0,00
16345,60
-6985,89
30139,59

20779,88
0,00
0,00
21755,77
-5410,17
37125,48

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30139,59

37125,48

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Oma pääoma
Muut sidotut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lainat rahalaitoksilta
Saadut ennakot
Muut lyhyta. velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Vieras pääoma
Vastattavaa

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
TALOUSARVIO VUODELLE 2013
Rahan lähteet
Siirto vuodelta 2012
Jäsenmaksut (530 x 35)
Liittymismaksut ( 20 x 35 )
Vieras- ja koulutusluvat
Arpajaistuotot
Tuotot vierasmetsästäjistä
Korkotuotot
Hirvenlihan myynti
RHY:n avystus
Tarvikemyynti
Rahan lähteet yhteensä

10795,55
18550,00
700,00
850,00
500,00
0,00
50,00
1500,00
0,00
1000,00
33945,55

Rahan käyttö
Tiemaksut ja auraus
Maanvuokrat
Hallinto ja pankkikulut
Riistanhoito
Vartiointi
Tiedotus- ja yhteistoiminta
Ampumatoiminta (netto )
Hirvijaosto (netto )
Hirvipeijaat (netto)
Kiinteistöjen hoito
Ampumaradan muutostyöt
Jätehuolto
Laserasejärjestelmä

2000,00
3000,00
5800,00
2500,00
0,00
3000,00
500,00
200,00
2500,00
2400,00
0,00
150,00
0,00

Rahan käyttö yhteensä

22050,00

Siirto vuodelle 2014

11895,55

Yhteensä

33945,55

Kellon metsästysseuran sääntöjen muutos
Sääntömääräinen talvikokous päätti 31.1.2013 muuttaa sääntöjä § 7 ja § 9 kohta 8
osalta
7§
SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.
6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita
seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran
vuokramailla metsästää.
7) seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta
kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen
metsästyskiellon tai antaa varoituksen.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen
maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava
tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen
postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa
järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa
tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut
erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista
hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai
irtaimesta omaisuudesta.
Uusi 9.§:n kohta 8 kuuluu seuraavasti:
8) Toimitetaan yhden toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehen vaali alkavalle
toimintavuodelle

