MS Kontion
Toimintakertomus 2017

Seuran talvikokous pidettiin 29.2.2017, mikä jouduttiin mitätöimään ja uusi ylimääräinen kokous
pidettiin 9.8.2017.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Martti Toivonen sekä sihteerinä Lari Ahokas.
Kokouksessa käytiin läpi 2016 toiminnantarkastuskertomus ja siinä oleviin avoimiin kysymyksiin ei
saatu silloiselta johtokunnalta vastauksia, joten johtokunta sai kokoukselta epäluottamuslauseen
ja koko johtokunta jouduttiin äänestämään uusiksi.
Lisäksi silloinen johtokunta ei saanut tili- ja vastuuvapautta vuodelle 2016.
Uudeksi seuran puheenjohtajaksi valittiin Martti Toivonen.
Uusi johtokunta muodostui seuraavasti.
Petri Lehti

Juha Pöllänen

Laszlo Lippai

Marko Männikkö

Janne Ranttila

Mika Juvankoski

Seuran kesäkokous pidettiin 19.8.2017
Puheenjohtajana toimi Martti Toivonen sekä sihteerinä Marko Männikkö.
Päätettiin jahtikauden kiintiöistä sekä ohjeistettiin Borealiksen uusien alueiden käyttö.

Hirvi- ja peurakokous pidettiin 30.8.2017
Käytiin läpi hirvilupien määrä 2+2+2, sekä peura lupien määrä 60 kpl.
Peuralupia myytiin 15 kpl, 300€/kpl.
Lisäksi sovittiin maanomistajien peuramäärä 4 kpl sekä otettiin käyttöön uusi hirvieläinten
jahtisääntö.

Ms Kontion Ylimääräinen kokous pidettiin 7.12.2017
Käsiteltiin tili -ja vastuuvapauden myöntäminen vanhalle johtokunnalle ja kokous asetti ehdot
vastuuvapauden myöntämiselle vuodelle 2016.
Käsiteltiin asianajajakulujen maksaminen ja kokous päätti, että vanha johtokunta joutuu
maksamaan asianajajakulut yhteisvastuullisesti takaisin seuralle.

Käytiin läpi seuran varojen käyttö vuosina 2011-2015. Nykyinen johtokunta ilmoitti jättäneensä
tutkintapyynnön Hämeen Poliisilaitoksen talousrikosyksikölle 1.12.2017.

Metsästys 2017
Kausi aloitettiin tutulla tapaa kyyhkyn metsästyksellä 10.8 jota olikin aloittamassa mukavan moni
seuran jäsenistä. Saalistakin tuli ja silti kanta jäi hyväksi ja ruokinnan lisäämisellä tuntuu kasvavan
pikkuhiljaa vuosi vuodelta.
Sorsanmetsästys aloitettiin 20.8. saalismäärät vesilintujen kohdalla tuntuvat olevan melko vakiot
ja monen vuoden tavoin selkeä hyvä ilma nostaa linnut korkeuksiin ja paikallinen lento jää
lyhkäiseksi.
1.9 alkoi jäniksen metsästys vaikkakin metsäjänis oli rauhoitettu Kontion alueella poislukien
Portaan alue jossa lupa yhden metsäjäniksen ampumiseen oli.
Rusakoita Kontion alueella on runsaasti ja kanta kestää hyvin metsästystä.
Pyy oli metsästettävissä lain mukaan 10.9 eteenpäin.
Teeri oli Kontion alueella rauhoitettu sekä myöskin metso.
Portaan alueella oli lupa ampua 1 teerikukko, 1 fasaanikukko, 1 ukkometso sekä 1 metsäjänis.
Fasaanijahti aloitettiin Kontion alueella 30.9.
Lisäksi alueella pidettiin seisojien koulutus ja koe päiviä jolloin alueelle myös istutettiin lisää
fasaaneja järjestäjien toimesta.
Kontion alueella sai metsästää kaurista vapaasti lain mukaan 7.12 asti, jolloin yleinen kokous
rauhoitti kauriin loppukaudeksi. Kauriita ammuttiin seuran alueelta omariistan mukaan 11 kpl.
Joista kaksi saatiin Malmnäsin mansikkapellolta. Portaan puolella oli myös lupa yhden kauriin
metsästykseen Portaan peuran sääntöjen puitteissa.
Hirvilupia oli 5 kpl joiden metsästys sujui ongelmitta ja hirvikantaa jäi myös ensikaudelle
Ennen hirvenmetsästystä pidettiin kaksi talkoopäivää passipaikkojen merkkaamiseksi, jolloin
jahtitapahtumat saatiin selvästi turvallisemmaksi.
Sekä passipaikat voitiin osoittaa suoraan yksiselitteisesti kartalta.
Peuralupia saatiin 60 kpl joista myytiin 15 kpl. Peurakanta alueella on hyvä ja kestää metsästystä.
Kaatoprosentti Kontion alueella jahtikaudella oli 100%. Nykytalvien säät vain tuovat omat
ongelmansa pyynnille lumen tuoman valon puuttuessa. Myös lahtivajalle kauan suunnitelmissa ja
esityksissä ollut kylmiö on tullut oikeasti todella tarpeelliseksi lauhojen talvien myötä. Jonka vuoksi
nykyinen johtokunta ottaa sen esiin vuoden 2018 budjetissa. Pääsy lahtivajaan mahdollistettiin
kaikille masterlock avainkaapilla, minkä avainkoodi annettiin tarvitsijoille. Korven latoon
mahdollistettiin kaikkien jäsenten pääsy panttiavaimella.

Yhteisjahtipäiviä järjestettiin viisi kertaa. Maanomistajien peurojen yhteisjahti oli 9.-10.12.2017.
Lisäksi järjestettiin yhteisjahdit 20.-21.1.2018 ja 27.-28.1.2018 kaatamattomien peurojen osalta.
Ilveksen metsästyksessä seuramme osallistui yhteislupaan.
Pienpetokanta on pysynyt edellisvuosien tasolla ja varsinkin supikoirien poisto on jokaisen
metsästäjän velvollisuus.
Seurassa otettiin syksyllä uuden johtokunnan toimenpitein käyttöön REVIIRI - maanvuokrasopimusten ylläpitämiseksi sovellus.
Järjestelmään on syötetty tällä hetkellä n. 160 sopimusta. Tätä tulee jatkaa vuonna 2018.
Tavoitteena on se, että maanvuokra-alueet voidaan jakaa jäsenistölle esim. b-bark ja tracker
sovelluksen kautta.
Lisäksi kaudella 2017-2018 otettiin käyttöön Omariista -sovellus niin hirven - kuin peuran
metsästyksen osalta. Lisäksi kaikki muukin saatu riista kirjattiin omariistaan. Tämä korvaa vanhan
riistakorttijärjestelmän. Omariistasovellus tuo kyseisiin metsästyksiin aukottoman, läpinäkyvän ja
ajan tasalla olevan saalistilastoinnin.
Seuran majaa vuokrattiin vuonna 2017 yhteensä 14 kertaa. Vuonna 2018 majan käyttöastetta tulisi
saada suuremmaksi.
Seuran talous on suhteellisen vakaalla pohjalla. Jatkossa seuran kiinteistöjen remonttien ja huollon
tarve lisää kustannuksia.
Johtokunta tekee seuran kiinteistöille hoitosuunnitelman, jota toteutetaan varojen niin salliessa.
Tällä turvataan majan ja kiinteistöjen käyttö nyt ja tulevaisuudessa.
Tulevaisuudessa toivotaan jäsenistön aktiivista osallistumisintoa erilaisiin talkoisiin ja tapahtumiin
sekä ampumakisojen vetäjiksi.

Seuran puolesta
Marko Männikkö
MS Kontion sihteeri
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METSÄSTYSSEURA JOKIOISTEN KONTIO RY:N TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2017
Metsästysseura Jokioisten Kontion ry:n jäsenille.
Olemme tarkastaneet Metsästysseura Jokioisten Kontion ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta
1.1.-31.12.2017.
Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen hallinto ja
talous yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.
Metsästysseura Jokioisten Kontion ry:n toiminnantarkastukseen liittyen asiakirjat toimitettiin
sääntöjen edellyttämällä tavalla toiminnantarkastajille pl. 1.1.-8.8.2017 johtokunnan kokousten
pöytäkirjat. Kyseiset asiakirjat ”ilmestyivät” toiminnantarkastajan postilaatikkoon 5.2.2018
vastaisena yönä, niitä erikseen kysyttäessä Teijo Seppäseltä. Lisäksi kyseisessä nipussa oli 11
laskua ja tositetta 1.1.-8.8.2017 väliseltä ajalta. Tämän johdosta seuran tilinpäätös vuodelta 2017
jouduttiin avaamaan uudelleen ja tilitoimisto velotti ylimääräisestä työstä 98,60€ seuralta.
Talvikokouksessa 28.2.2017 tapahtui kaksi menettelyvirhettä; kokous kutsuttiin päivän myöhässä
sekä jäsenaloitteita ei käsitelty sääntöjen mukaisesti. Kokouksessa rikottiin Suomen yhdistysoikeuden periaatteita. Vanha johtokunta ei ole kokouspöytäkirjojen mukaan käsitellyt kaikkia
toiminnantarkastuskertomuksen 2016 huomautuksia. Eikä ole tehnyt esityksiä ja päätöksiä niiden
korjaamiseksi. Tämän johdosta vanha johtokunta sai epäluottamuslauseen ylimääräisessä
kokouksessa 9.8.2017.
Timo Hacklin nosti kanteen talvikokouksen kokouskutsuajasta sekä jäsenten aloitteiden
käsittelemättömyydestä. Näissä asioissa seuran vanha johtokunta toimi vastoin seuran uusia
sääntöjä. Timo Hacklin ja seuran välillä tehtiin sovintosopimus, kun asiat hoidettiin lain ja seuran
sääntöjen mukaisesti. Joten Timo Hacklin veti kanteen pois seuralle aiheutettujen kulujen
pienentämiseksi.
Hirvieläinten jahtisäännöt on laadittu 2017 ja esitelty hirvi- ja peurakokouksessa 30.8.2017.
Kyseiset jahtisäännöt ovat olleet kaikkien saatavilla kotisivulla ja tarvittaessa annettu
henkilökohtaisesti tarvitsijoille.
Metsästystapahtumat on hoidettu asiallisesti ja niistä on ilmoitettu kaikille seuran kotisivulla.
Toiminnantarkastaja on ollut kolmessa peurojen yhteisjahdissa mukana. Järjestelyt kyseisissä
jahdeissa on hoidettu esimerkillisesti. Kiitosta tuli myös metsästysvieraiden taholta.
Talkoita järjestettiin syyskaudella, liittyen hirvenmetsästyksen passipaikkojen määrittelyyn ja
merkkaamiseen. Erityisesti Korventilan ja lahtivajan miljöön kunnostamiseen sekä siivoukseen.
Osanotto talkoisiin on ollut riittämätöntä.
Uuden johtokunnan aikana kaikki tiedottaminen on hoidettu asianmukaisesti. Kotisivut on otettu
täysimääräisenä käyttöön, huomioiden myös määrättyjen asioiden luottamuksellisuus. Esimerkiksi
piirikirjeet, kokouskutsut, metsästystapahtumat, talkoot yms. on ilmoitettu kotisivuilla.
Maanvuokrausasiat on hoidettu sähköisesti REVIIRI –sovelluksen avulla. Tulevaisuudessa
metsästysalueet siirretään koirien seurantaohjelmiin.
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OMARIISTA on otettu käyttöön riistakeskuksen esityksen mukaisesti. Toivotaan, että järjestetään
uusia koulutustilaisuuksia niille, jotka eivät hallitse sovellusta. Kaikkien jäsenten tulisi kirjata
omariistaan kaikki saaliit, josta ne siirtyvät riistakeskuksen tiedostoihin. ( Korvaa vanhan
riistaseurantailmoituksen)
Johtokunta esittää mahdolliset kulukorvaukset ( toimiville jäsenille ) yleisessä kokouksessa.
Johtokunnan tulee laatia ohjeistus mahdollisista korvauksista.
Seuran kiinteistöjen huoltokorjaamiseen on suhtauduttu välinpitämättömästi usean vuoden ajan.
Seuraavat kohteet vaativat pikaista korjaamista: majan sauna (paneelit+lauteet), grillikatos (seinät
maassa), Korven kota (katto vuotaa). Ydintoiminnan kannalta kylmiön rakentaminen on kiireisin.
Kaikki rahavirrat tulee kulkea seuran pankkitilien kautta (peuramaksut, hirvimaksut, yms.).
Johtokunnan tulisi selvittää jäsenmaksujen periminen esim. Suomen Metsästäjäliiton järjestelmien
kautta. (seuranta)
Kalustoluettelo tulee saattaa ajantasalle. Kaislaleikkuri ja Stihl –pensasleikkuri ym. ovat edelleen
kateissa.
Ylimääräisen kokouksen 7.12.2017 on tapahtunut menettelyvirhe äänestyksen osalta
(erottamisasia).
Tarkastuksessa tehdyt havainnot ja korjausesitykset:
- Vanhan johtokunnan on toimitettava kalustoluettelossa olevat koneet ja tarvikkeet
30.3.2018 mennessä.
- Talvikokouksessa 28.2.2017 tapahtuneet menettelyvirheet(kutsuaika,
jäsenaloitteet) on korjattu ylimääräisessä kokouksessa 9.8.2017.
- Moitittava voidaan pitää sitä, että vanha johtokunta palkkasi asianajajan hoitamaan
talvikokouksen menettelyvirheitä, mitkä oli vastoin seuran uusia sääntöjä.
- Ylimääräisessä kokouksessa 7.12.2017 tapahtunut menettelyvirhe erottamisessa
tulee korjata. Talvikokouksen kutsussa on mainittava erottamisasia.
- Tilinpäätöksen 2017 avaamisesta tilitoimistossa johtuvat kulut eivät kuulu seuralle
98,60€. Periaatteella kulujen aiheuttaja maksaa kulut.
- Teijo Seppäselle maksettu 288,96€, kuitit jäivät epäselviksi
- Jani Saurion mökkivuokra 135€ joulukuulta 2017 on maksamatta
- Kaarina Lintulalle on vanha johtokunta hyväksynyt max 150€ kulukorvauksen,
majan vuokrauksen hoitamiseksi (ei ole maksettu 2017 – ei hyväksytty yleisessä
kokouksessa)
- Tilinpäätösasiakirjat eivät täsmää, koska kuiteista ei saa selville tosiasiallisia
summia ( -5,91€ )
Lausunto:
-

Toiminnantarkastajat esittävät tilien hyväksymistä ja tilipäätöksen vahvistamista,
ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle ja tilivelvollisille tarkastuksessa
tehtyjen puutteiden korjaamisen jälkeen.

Jokioinen .2.2018
Toiminnantarkastajat

Timo Hacklin

Jani Saurio

Metsästysseura Kontio ry

OHJE

Jokioinen
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METSÄSTYSSEURA JOKIOISTEN KONTIO RY:N KULUKORVAUSOHJE
Yleistä
Metsästysseura Jokioisten Kontio ry:n toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia, seuran
sääntöjä sekä verohallinnon sekä Suomen metsästäjäliiton vero-ohjetta määritettäessä
kulukorvauksia seuran toimihenkilöille sekä jäsenille.
Kulukorvausten tarkoituksena on korvata niitä kuluja, joita yhdistyksen toimihenkilöille ja
jäsenille yhdenvertaisesti syntyy yhdistyksen toiminnasta. Tällaisina kuluina pidetään
ainoastaan välittömiä ja todellisia kuluja. Seuran jäsenten harrastustoiminta
yhdistyksessä tulee perustua pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen.
Kaikki seuran toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan ja budjettiin, joihin myös kaikkien
kulukorvausten tulee perustua. Toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyy seuran yleinen
talvikokous kunakin vuonna erikseen.
Korvaus oman ajoneuvon käyttämisestä
Seuran toimihenkilöille sekä jäsenille voidaan korvata oman ajoneuvon käytöstä
aiheutuvat välittömät kulut seuran toiminnan edistämiseksi. Esim. seuran toimihenkilöiden tai jäsenten osallistumisesta RHY:n, SML Etelä-Hämeen piirin tai
muihin yhteistoiminnan edistämiseksi tarkoitettuihin tilaisuuksiin tai seuran
edustajana, määrättynä koulutustilaisuuteen. Matka tulee tehdä lyhintä ja edullisinta tapaa
käyttäen seuralle. Yleinen kokous hyväksyy vuosittain kilometrikorvauksen suuruuden.
Korvaus oman työkoneen käyttämisestä
Seuran jäsenille voidaan korvata oman työkoneen käytöstä seuran tarpeisiin tehdystä
työstä. Esim. seuran toimintasuunnitelmassa olevien riistapeltojen muokkaamisessa.
Yleinen kokous hyväksyy vuosittain korvauksen suuruuden.
Korvaus oman puhelimen käyttämisestä
Seuran toimihenkilöille voidaan maksaa oman puhelimen käytöstä seuran asioiden
hoitamisessta. Yleinen kokous hyväksyy vuosittain korvauksen suuruuden.
Muut kulut
Milloin henkilölle aiheutuu kuluja yhdistyksen asioiden hoitamisen yhteydessä,
korvataan ne hakemusta vastaan. Kaikista kulueristä on esitettävä tositteet tai
perusteltu selvitys.
Matka- ja kululaskujen jättäminen ja tositteet
Matkakuluista on haettava korvausta viimeistään puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun
loppuun mennessä. Kululaskuun on liitettävä kaikki kustannuksiin liittyvät tositteet tai muu
luotettava selvitys.
Matkalaskusta tulee näkyä seuraavat asiat:
- matkan tarkoitus
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kohde
matkareitti
matkustamistapa
matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärä ja kellonajat)
kilometrimäärä ja yksikköhinta
kaikki tositteet

Matka- ja kululaskujen hyväksyminen
Matka- ja kululaskut tulee hyväksyttää ennakkoon seuran puheenjohtajalla vähintään
suullisesti. Matka- ja kululaskut hyväksyy seuran puheenjohtaja varapuheenjohtaja tai sihteeri.
Puheenjohtajan matka- ja kululaskut hyväksyy varapuheenjohtaja.
Matkalaskun hyväksyjä esittelee ko. laskut johtokunnan kokouksessa puolivuosittain ja
johtokunta esittelee vuoden matkalaskut toiminnantarkastajille ja tarvittaessa
talvikokouksessa jäsenistölle.
Korvaukset 1.1. – 31.12.2018
Kulukorvaukset:
- oman ajoneuvon käyttö 0,30€/km
- työkoneen käyttö 10€/h tai kulutettu polttoöljy/diesel (tosite)
Puhelinkorvaus:
- Puheenjohtaja 15 €/kk
- Sihteeri 15 €/kk
- Majan vuokravastaava 12 €/kk

Puheenjohtaja
Martti Toivonen

Sihteeri
Marko Männikkö

