KELLON METSÄSTYSSEURA RY
TALVIKOKOUS
Aika:
23.01.2013 klo 18.00 – 20.25
Paikka:
Kellon koulu
Läsnä:
55 seuran jäsentä
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PÖYTÄKIRJA
§1

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 18.00. Simo Similä saapui
kokoukseen klo 18.05.

§2

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Roivainen ja sihteeriksi Jarno Kiuttu.

§3

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§4

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Kuivas ja Raimo Tammi. Ääntenlaskijoiksi
valittiin Timo Portaankorva ja Hannu Pekkala.

§5

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§6

RHY:N PUHEENVUORO
Toiminnanohjaaja Tomi Jokivirta kertoi RHY:n kuulumiset, hirvitalousalueista ja
RKTL:n järjestämästä vesilintujen siipinäytteiden keräämisestä.

§7

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Puheenjohtaja kertoi tapahtumista, jotka ajoittuvat kesäkokouksen jälkeiseen aikaan.
Pääpaino on ollut normaaleissa metsästykseen liittyvissä asioissa. Erityisesti johtokuntaa
on työllistänyt metsästysalueiden vuokrauksiin liittyvät asiat.

§8

EROTETTUJEN JÄSENTEN VETOOMUS TALVIKOKOUKSELLE
Asia koskee Simo Similää ja hänen poikiaan Tuomas Similää ja Topias Similää.
Kokouksen puheenjohtaja kävi erottamisprosessin pääpiirteittäin läpi. Prosessi on
edennyt seuraavasti:
1. Haukiputaan poliisista on soitettu 12.8.2013 puheenjohtaja Matti Roivaiselle, että
Simo Similä on tekemässä poliisiasiaa syystä, että Kellon metsästysseura ei ole
ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin, vaikka Simo Similä on sanonut irti omat ja Antti
Similän perikunnan vuokraamat metsästysmaat. Simo Similän väittämä on, että
irtisanominen on tehty sähköpostilla maanvuokrausjaoston vetäjälle Kyösti
Manniselle joulukuun puolivälissä 2012. Puheenjohtaja Matti Roivainen on luvannut
poliisille, että asia selvitetään, koska hänen tiedossa ei ole ollut asiasta kirjallista tai
mitään muutakaan dokumenttia.
2. Kellon metsästysseuran johtokunta on käsitellyt tätä asiaa kokouksessaan 17.8.2013
§ 8. Kokous totesi, että mitään kirjallista dokumenttia tai sähköpostia ei väitetystä
ilmoituksesta löydy. Todettiin, että seuran ei kannata riidellä Similän kanssa, vaan
hyväksytään hänen irtisanomisilmoitus tapahtuneen 15.12.2012. Päätettiin ryhtyä
jäsenten erottamistoimenpiteisiin yhdistyslain sekä seuran sääntöjen mukaisesti.
Tästä päätöksestä ilmoitettiin kirjallisesti Simo Similälle, Tuomas Similälle ja Topias
Similälle.
3. Puheenjohtaja Matti Roivainen on tavannut Simo Similän 29.8.2013 ja tarjonnut
hänelle sovinnon tekoa niin, että Kellon metsästysseura peruu kaikki päätöksensä
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erottamisasiassa, jos Simo Similän ja Antti Similän perikunnan vuokrasopimukset
palautetaan voimaan. Ehdotukseen ei liittynyt mitään muita ehtoja. Esitys ei
kelvannut Simo Similälle.
4. Kellon metsästysseuran johtokunta käsitteli kokouksessaan 17.9.2013 § 7 saamansa
Simo Similän vastineen erottamisasiasta. Vastine luettiin läpi ääneen kohta kohdalta.
Lisäksi se monisteena jaettiin jokaiselle johtokunnan jäsenelle. Asia päätettiin jättää
pöydälle seuraavaan kokoukseen.
5. Kellon metsästysseuran johtokunta käsitteli kokouksessaan 3.10.2013 § 7
erottamisasiaa, punniten eri vaihtoehtoja. Päätettiin pyytää asiassa juristin apua.
Asiaan päätettiin palata sen jälkeen.
6. Kellon metsästysseuran johtokunta käsitteli erottamisasiaa kokouksessaan
15.10.2013 § 5. Kokous päätti yksimielisesti erottaa Simo Similän, Tuomas Similän
ja Topias Similän 1.11.2013 alkaen. Perusteet on kirjattu kyseiseen käsittelypykälään
ja ne perustuvat yhdistyslakiin ja Kellon metsästysseuran sääntöihin, jotka on
vahvistettu vuonna 1993.
7. Kellon metsästysseuran johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 29.10.2013 § 7 Simo
Similän kirjettä 23.10.2013. Johtokunta päätti vastata kirjeeseen ja päätti lähettää
hänen pyytämänsä johtokunnan päätökset.
8. Kellon metsästysseuran johtokunta on käsitellyt 4.12.2013 § 7 Simo Similän,
Tuomas Similän ja Topias Similän 20.11.2013 lähettämän vetoomuksen yleiselle
kokoukselle. Johtokunta on päättänyt viedä erottamisasian talvikokouksen 23.1.2014
päätettäväksi.
9. Erottamiskiistan ratkaisemiseksi on pidetty 9.1.2014 neuvottelu Kalimen majalla.
Neuvottelussa on ollut Kellon metsästysseurasta Matti Roivainen ja Tapio Kivari
sekä Simo Similä avustajanaan Pertti Kälkäjä. Neuvottelu oli hyvähenkinen ja siinä
molemmat osapuolet pyrkivät aidosti sopimukseen kiistassa. Sovittiin yhdessä ja
lyötiin oikein kättä päälle, että:
- Simo Similä neuvottelee oikeuden perikunnan puolesta saada allekirjoittaa
vuokrasopimus Antti Similän perikunnan maista siten, että vuokrasopimukset
tulevat voimaan 1.8.2014 ja ne allekirjoitetaan 22.1.2014 mennessä.
- Kellon metsästysseura peruu kaikki seurasta erottamispäätökset Simo Similän,
Tuomas Similän ja Topias Similän osalta välittömästi sen jälkeen, kun
vuokrasopimukset on allekirjoitettu
- kokouksesta tehtävän muistion hyväksymisellä ja allekirjoituksilla vahvistetaan,
että kummallakaan osapuolella ei ole tämän asian suhteen mitään muita kuin
siihen muistioon kirjattuja vaatimuksia
- sovittiin, että muistio allekirjoitetaan 10.1.2014
- sovittiin, että vuokrasopimukset allekirjoitetaan 22.1.2014 klo 18.00 Kellon
koululla.
- muistion kävivät allekirjoittamassa Matti Roivainen, Tapio Kivari ja Pertti
Kälkäjä. Simo Similä ei saapunut allekirjoittamaan muistiota
- vuokrasopimusten allekirjoitustilaisuuteen saapuivat Matti Roivainen ja Seppo
Tikkala, mutta Simo Similä eikä kukaan muukaan Antti Similän perikunnasta
saapunut paikalle.
10. Kellon metsästysseuran johtokunta käsitteli neuvottelutulosta kokouksessaan
23.1.2014 § 4 ja päätti esittää talvikokoukselle, että Simo Similän, Tuomas Similän ja
Topias Similän erottamisasiassa ei ole mitään syytä perua johtokunnan 15.10.2013
tekemää erottamispäätöstä.
Kokous kävi asiasta vilkkaan keskustelun. Keskustelun aikana Simo Similä vastusti
erottamista. Lisäksi käytettiin lukemattomia puheenvuoroja, että erottaminen on tässä
tilanteessa ainut mahdollisuus. Osmo Hietala esitti, että pyrittäisiin vielä sovun
rakentamiseen. Puheenjohtaja esitti, että pidettäisiin 5 minuutin neuvottelutauko ja
allekirjoitettaisiin valmiiksi tehdyt vuokrasopimukset. Simo Similä ilmoitti, että hänellä
ei ole valtuuksia allekirjoittaa vuokrasopimuksia. Simo Similä esitti, että puheenjohtaja
lukisi kaikki tähän erottamisasiaan liittyvät esitykset, päätökset ja kaiken prosessissa

3(3)

syntyneen materiaalin. Esitystä ei kukaan kannattanut. joten se raukesi. Kaikki muut
kokouksessa olevat pitivät esitystä tarpeettomana, koska erottamisasiasta annettiin
kokousedustajille täysin riittävät selvitykset.

Jotta jokainen edustaja pääsisi vaikuttamaan asian demokraattiseen ratkaisuun,
puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kättennostoäänestystä. Äänestysmenettely
hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja pyysi nostamaan ensin kätensä niiden, jotka ovat johtokunnan esityksen
kannalla, että Simo Similä, Tuomas Similä ja Topias Similä erotetaan Kellon
metsästysseuran jäsenyydestä eikä vetoomusta hyväksytä. Ääniä annettiin 47. Sitten
puheenjohtaja pyysi nostamaan kätensä sen puolesta, että Simo Similää, Tuomas Similää
ja Topias Similää ei eroteta ja vetoomus hyväksytään. Näitä ääniä annettiin 1. Sitten
puheenjohtaja totesi vielä tyhjää äänestäneiden määrän, joka oli 2.
Puheenjohtaja totesi, että talvikokous on vahvistanut Simo Similän, Tuomas Similän ja
Topias Similän erottamisen Kellon metsästysseuran jäsenyydestä äänin 47 – 1, tyhjää 2.
Päätös astuu voimaan välittömästi.
Simo Similä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
§9

KÄSITELLÄÄN JA HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTAKERTOMUS KULUNEELTA
TOIMINTAVUODELTA
Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.( liite 1 )

§ 10

KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO
Käsiteltiin ja hyväksyttiin tuloslaskema ja tase vuodelta 2013. Luettiin
toiminnantarkastajan lausunto, jossa esitetään tili- ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille vuodelta 2013. Toiminnantarkastajan lausunto pöytäkirjan liitteenä ( liite
2 ). Tuloslaskelma pöytäkirjan liitteenä ( liite 3 ) ja tase liitteenä ( liite 4 ).

§ 11

PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
JOHTOKUNNALLE
Valittiin tämän pykälän ajaksi puheenjohtajaksi Jouni Savilaakso ja sihteeriksi Osmo
Hietala. Puheenjohtaja Matti Roivainen ja johtokunnan jäsenet poistuivat kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi..
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle vuodelta 2013

§ 12

TOIMITETAAN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin yksimielisesti Matti Roivainen

§ 13

TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VAALI
Sääntöjen mukaan erovuorossa ovat Tapio Kivari, Tapio Pikkuhookana, Timo
Korkeasalo, Kyösti Manninen ja Mika Lehtinen.
Yksimielisesti valittiin Tapio Kivari, Tapio Pikkuhookana, Timo Korkeasalo, ja Kyösti
Manninen uudelleen johtokuntaan.
Mika Lehtisen tilalle esitettiin Mika Lehtista ja Arto Sippalaa. Suoritettiin
kättennostoäänestys. Mika Lehtinen sai 40 ääntä ja Arto Sippala 10 ääntä. Valituksi tuli
Mika Lehtinen ja hänen kieltäytymisensä varalta Arto Sippala.

§ 14

VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA JA HÄNEN VARAMIEHENSÄ
Toiminnantarkastajaksi valittiin Arto Hakala ja hänen varamieheksi Mikko Isohookana.

§ 15

VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA TULEVAA KAUTTA VARTEN
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 siten muutettuna, että johtokunnan
jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. ( liite 5 )

§ 16

MÄÄRÄTÄÄN YHDISTYKSEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS
Liittymismaksuksi määrättiin 40 euroa ja jäsenmaksuksi myös 40 euroa.
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§ 17

HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTAVUODEN TALOUSARVIO JA PÄÄTETÄÄN
SEURAN TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSISTA
Hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvio siten muutettuna, että johtokunnan jäsenen
palkkio on 200 euroa ja pienpetopiste on 0,30 euroa. ( liite 6 )

§ 18

VALITAAN TARPEELLISET JAOSTOT
Päätettiin säilyttää jaostorakenne ennallaan.

§ 19

RIISTANHOITOYHDISTYKSELLE TEHTÄVÄT ESITYKSET
Ei tehty aloitteita.

§ 20

HUOMIONOSOITUKSET
Valittiin vuoden ampujaksi Jouni Paso, vuoden riistanhoitajaksi Antti Hauru sekä vuoden
metsästysseuralaiseksi Tapio Pikkuhookana. Suoritettiin pienpetokilpailun
palkintojenjako. Pienpetotulokset pöytäkirjan liitteenä. ( liite 7 )
Lisäksi jaettiin palkinnot ampumatuloksista.

§ 21

MUUT ASIAT
Esitettiin, että hirvenmetsästyksessä pitäisi päästä yhteislupakäytäntöön.
Kysyttiin toiminnanohjaaja Tomi Jokivirralta, missä viipyvät muutama vuosi sitten
luvatut ammunnanvalvojien kortit. jokivirta lupasi selvittää asiaa.

§ 22

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.25.
Kokouksen puolesta:
Matti Roivainen
puheenjohtaja
§§ 1-10, 12-22

Jarno Kiuttu
sihteeri
§§ 1-10, 12-22

Jouni Savilaakso
puheenjohtaja
§ 11

Osmo Hietala
sihteeri
§ 11

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Mauri Kuivas

Raimo Tammi

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
1. Yleistä
Toimintavuosi 2013 oli seuran 59:s. Toimintaa jatkettiin edelleen
luottamusmiesperiaatteella perustuen muodollisiin kulukorvauksiin. Yhdistys hoiti omin
voimin laskujen käsittelyn, kirjanpidon, tilinpäätöksen, jäsenmaksujen maksattamisen,
jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpidon.
Ruutiaseella tapahtuva ampumatoiminta on Kalimen radalla lopetettu. Ampumatoiminta on
Haukiputaalla keskitetty Vareputaan ampumaradalle, joka on Haukiputaan
metsästysyhdistyksen ylläpitämä.
Keväällä 2013 neuvoteltiin Oulun kaupungin kanssa uudet vuokrasopimukset kohtuullisin
ehdoin. Huhtikuussa pidettiin pilkkikilpailut Kiviniemen rannassa. Osallistujia oli
ennätysmäärä 74. Elokuussa pidettiin jäsenille perhetapahtuma Kalimen majalla.
Tapahtumassa oli riistalajien tunnistamista, etäisyyden arviointia, leikkimielisiä kilpailuja
hevosenkengän ja tikanheitossa sekä makkaranpaistoa. Osallistujia oli 40.
Hirvenmetsästys toteutettiin tällä kertaa erillään yhteisluvasta. Kellon metsästysseuralla oli
6 pyyntilupaa. joka merkitsi 4 aikuista hirveä ja 4 vasaa. Kaikki luvat saatiin käytetyiksi
hyvin lyhyen ajan sisällä. Hirvenlihan huutokauppoja pidettiin kolme kertaa, joissa myytiin
yhteensä 265,5 kiloa hirvenlihaa, keskihinnan ollessa 16,84 euroa/kg.
Seuran jäsenmäärä on jo usean vuoden ajan pysytellyt vähän alle 600 jäsenessä. Tarkka
jäsenmäärä oli vuoden lopussa 572. Uusia jäseniä otettiin vuoden aikana seuraan 14 kpl.
Jäsenmaksu ja liittymismaksu olivat molemmat 35 euroa.
Tarvikemyynti on tapahtunut Kellon R-kioskilla, jossa on myyty pyyntilupia, karttoja ja
lakkeja. Karttoja ovat lisäksi myyneet Kyösti Manninen ja Esko Mäkelä.
2. Hallinto
Yleisiä kokouksia pidettiin kaksi, vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kokoontui 14
kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Matti Roivainen, sihteerinä ja
varapuheenjohtajana toimi 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 teeren ja pyyn osalta metsästysaika oli asetuksen mukainen, kiintiö
yhteensä 6 kpl / metsästäjä / kausi. Metso, 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.
Hirvenmetsästys toteutettiin tällä kertaa erillään yhteisluvasta. Kellon metsästysseuralle
saatiin yhteensä 6 lupaa. Metsästys toteutuyi siten, että kaadettiin 4 aikuista, joista 2
urosta ja 2 naarasta sekä 4 vasaa. Yksi aikuinen ja yksi vasa varattiin seuran käyttöön.
Kaurisjahdissa, jota on vetänyt Pekka Aikio, on kaadettu 3 aikuista ja 8 vasaa. Lupia oli
10.1 vielä käyttämättä 3 aikuisen lupaa. Kaurisjahti päättyy 31.1 2014.
Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin myös, jolla aktivoidaan jäseniä harventamaan pienpetokantaa ja samalla mahdollistetaan riistakannoille suotuisemmat elinympäristöt.
4. Jaostojen toiminta
Ampumajaosto järjesti tiistaisin ammuntoja Vareputaalla, joihin kuuluivat myös seurojen
omat merkkiammunnat hirvenmetsästykseen osallistujille.
Ampumajaosto osallistui seuran Kalimen majan maastossa järjestetyn kesätapahtuman
makkaranpaistoon ja leikkimielisten kilpailujen järjestämiseen ym. hauskan pitoon.
Kalimen peltihallissa harjoiteltiin talvi- ja kevätkuukausina ilmakivääriammuntaa.
Mestaruusammunnat järjestettiin 21-22.9 Vareputaalla, jossa oli myös harjoittelijoita
mukavasti oppimassa ammuntojen järjestämistä.
Ampumajaosto on osallistunut myös Vareputaan SRVA karhuradan tekoon.
Valvontajaosto suoritti valvontaa yhteistyössä merivartioston ja poliisin kanssa. Valvonta
tapahtui pääasiassa metsästyksen yhteydessä.
Riistanhoitojaosto toimi toimintasuunnitelman mukaisesti. Riistakolmiot laskettiin niin
talvella, kuin kesälläkin.
Parilaskenta ja poikuelaskenta suoritettiin myös riistanhoitoharjoittelijoiden voimin.
Hirviporukat tekivät riistapellot ja riistanhoitoharjoittelijatkin tekivät pari peltoa. Pelloille
kylvettiin yhteensä nauriin siemeniä 800 g , hernettä 100 kg, kauransiementä 290 kg,
rehukaalia 1000 g. Kerppujen suolaukseen käytettiin100 kg suolaa.
Kotakarissa käytiin niittämässä ruovikoita Pulttavan lahden puolella, mukana oli
kymmenkunta talkoolaista raivaussahojen kanssa.
Talviruokintaa suoritettiin maastossa ruokintapaikoilla, myös saarissa. Jäniksille, kauriille
ja linnuille vietiin heiniä 155 paalia, rehukauraa 16 säkkiä ja kerppuja noin 130 kpl, sekä
nuolukiviä vietiin 40 kappaletta. Kaupoista saatuja leipiä jaettiin ruokintapaikoille
parikymmentä säkillistä.
Riistan ruokinta oli saanut monet mukaan talkoisiin.
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 6 pyyntilupaa. Pyynti toteutettiin kaatamalla 4 aikuista ja 4 vasaa,
joista yksi aikuinen ja yksi vasa tuli seuran käyttöön.
Hirvenmetsästykseen osallistui 58 metsästäjää neljässä porukassa. Aikuisista kaksi oli
urosta ja kaksi naarasta.

Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvijaoston kanssa maiden vuokrausta. Seuralla on
vuokrattuja metsästysmaita hirvenmetsästyksessä noin 25000 hehtaaria ja muussa
metsästyksessä 20000 hehtaaria.
Kiinteistöjaosto siivosi ja desinfioi Kalimen nylkyhallin sekä nuohosi majarakennuksen
piipun. Lisäksi lahjoituksena saadut täytetyt eläimet laitettiin majan seinien koristukseksi.
Kylmäojan kämpälle tehtiin ja vietiin paikoilleen kiinteistötunnus.
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 ja kehittänyt metsästysaluekarttaa. Kellon metsästysseuran kotisivut
löytyvät osoitteesta www.kellonmetsastysseura.fi.
Kenneljaosto perustettiin vuosikokouksen päätöksellä ja sitä on vetänyt Seppo Helin.
KMS:n historian ensimmäiset ketun ajokokeet pidettiin 02 .11 2013. Jäniksen ajokokeet
(pitkä koe) pidettiin 28.10 – 10.11 2013. kettukokeeseen osallistui 4 koiraa ja
jäniskokeeseen 2 koiraa. Lisäksi myönnettiin koemaastoja seuran alueelta jänis- ,kettu-, ja
hirvikokeisiin.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
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 200 €, maanvuokraustiedoston hoitaja
150 €, tilintarkastaja 30 €. Muina korvauksina maksetaan: auto 0, 25 € /km, moottorikelkka
0, 60 € /km, pienpetokilpailu 0, 30 € / piste sekä metsästysmaavuokraa 0, 10 € /ha/vuosi.
Kirjanpitoasiat hoidetaan seuralle vuonna 2003 hankituilla atk-ohjelmalla. Jäsenrekisteri ja
jäsenmaksujen laskutus tapahtuu Jarno Kiutun kehittämällä 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 harkitaan yhteisluvan tarpeellisuus.
JAOSTOJEN TOIMINTA
Riistanhoitojaosto pitää pilkkikilpailut Kiviniemen rannassa maaliskuun lopulla.
Kolmiolaskennat hoidetaan sydänmaalla ja kotilohkossa talvella jälkilaskentana ja kesällä
havaintolaskentana, samoin hoidetaan pari- ja poikuelaskennat, talkoolaisten ja
riistanhoitoharjoittelijoiden kanssa.
Hankitaan riistapeltojen siemenet, apulannat ja kalkit, nuolukivet sekä jaetaan ne
hirviporukoille riistapeltoja varten. Tehdään noin 150 lehtikerppua Lassi Meriläisen
mailta .
Käydään niittämässä Kotakarissa ruovikoita. (Saataisiinpa jostain niittokonetta lainaksi.)
Riistanruokintaa jatketaan entisillä tutuilla paikoilla, ja perustetaan 2-3 uutta kauriin
ruokintapaikkaa.
Kauriille on luvassa leipiä ja vihanneksia lähi kaupoista, heinäpaaleja haetaan Lassi
Meriläiseltä. Lassilla on luonnonheinää joka on kelvannut tosi hyvin riistalle. Selvitetään
tarvittaessa myös vaihtoehtoisia heinän hankintapaikkoja.
Riistanhoitojaoston vastuulla on lisäksi pienpetokilpailun seuranta , tuloksien kirjaaminen
ja julkaisu.
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
Kiinteistöjaosto järjestää talkoita rakennusten kunnossapidon varmistamiseksi ja majojen
ympäristöjen siistimiseksi. Suunnitelmassa on lisäksi hankkia nylkyhalliin
ilmalämpöpumppu. Tarjouksia on jo pyydetty laitteista ja asennuksesta.
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.
Tiedotusjaosto tiedottaa seuran tapahtumista paikallislehdessä ja osallistuu
Haukiputaalainen metsästäjä-lehden tekoon. Jaosto ylläpitää seuran kotisivuja ja tiedottaa
ajankohtaisista asioista kotisivuilla. Lisäksi jaosto ylläpitää jäsen- ja
maanvuokrarekistereitä sekä kehittää metsästysaluekarttaa metsästäjien käyttöön.
Kenneljaosto järjestää kahdet ketun ja jäniksen ajokokeet.
Yhteistyötä kenneljärjestöjen kanssa jatketaan myöntämällä alueita koirakokeisiin.
Talous
Talousarvio on laadittu 40 euron jäsenmaksun mukaan. Tavoitteena on ylläpitää seuralle
kohtuullista taloudellista valmiutta. Pyritään järjestämään hirvenlihahuutokauppatilaisuus.

SELOSTUS VARAINKÄYTÖSTÄ VUONNA 2013
TULOSLASKELMA

1.1.2013 - 31.12.2013
0113-1213

0112-1212

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut
Vierasluvat
Ampumatoiminta
Hirvijaosto
Hirvenlihan myynti
Arpajaistuotot
Kioskimyynti
Koulutusluvat
Tarvikemyynti

19460,00
876,00
45,80
428,00
4471,00
95,55
167,30
35,00
468,50
26047,15

20280,00
838,00
126,50
6,00
0,00
476,00
147,66
35,00
474,00
22383,16

Ampumatoiminta
Hirvipeijaat, kulut
Kenneljaosto
Riistanhoito
Poistot kiinteistöstä 4 %
Poistot kalustosta 20 %
Vartiointi
Muut kulut, maaperätutk.
Maavuokrat
Kiinteistöjen hoito
Kiinteistövero
Tiedotustoiminta
Hallinto ja pankkikulut
Teiden kunnossapito
Jätehuolto
Tarvikeostot, paidat ja lippalakit

515,95
3712,38
81,60
1864,00
510,00
575,48
0,00
0,00
3478,99
2259,91
26,88
2820,81
7097,59
1081,81
75,98
0,00
24101,38
1945,77

781,76
2524,31
0,00
2551,49
531,13
696,60
0,00
2108,20
3020,12
2393,15
0,00
3232,92
5825,68
2789,81
71,08
2879,92
29406,17
-7023,01

29,51
0,00
29,51
0,00

49,12
0,00
49,12
0,00

1975,28

-6985,89

TASE

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAA

Tilivuosi

Ed.vuosi

Tuotot
Kulut

Kulut
Varainhankinta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustukset
Tilikauden tulos

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet

2310,03

2310,03

Rakennukset
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet
Pysyvät vastaavat

12237,70
2301,90
16849,63
16849,63

12747,70
2786,31
17844,04
17844,04

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

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

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

45,80
15219,44
15265,24
15265,24

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

Vastaavaa

32114,87

30139,59

20779,88
0,00
0,00
9359,71
1975,28
32114,87

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

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

32144,87

30139,59

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 2014
Rahan lähteet
Siirto vuodelta 2013
Jäsenmaksut (550 x 40)
Liittymismaksut ( 15 x 40)
Hirvenlihan myynti
Vieras- ja koulutusluvat
Arpajaistuotot
Tarvikemyynti
Korkotuotot
Rahan lähteet yhteensä
Rahan käyttö
Ampumatoiminta (netto)
Hirvijaosto (netto )
Hirvipeijaat, kulut
Kenneljaosto (netto)
Riistanhoito
Tiemaksut ja auraus
Hallinto ja pankkikulut
Ampumaradan muutostyöt
Maavuokrat
Kiinteistöjen hoito
Kiinteistövero
Tiedotus- ja yhteistoiminta
Vartiointi
Jätehuolto
Ilmalämpöpumppu Monitoimihalliin

15265,24
22000,00
600,00
1500,00
850,00
300,00
500,00
40,00
41055,24

400,00
200,00
4000,00
200,00
2300,00
2000,00
5800,00
0,00
3000,00
2400,00
50,00
3000,00
0,00
100,00
1700,00

Rahan käyttö yhteensä

25150,00

Siirto vuodelle 2014

15905,24

Yhteensä

41055,24

