
Kauhajoen Metsästysseura ry:n Nummijärven kyläosaston sääntömääräinen vuosikokous 
12.4.2019 Eränummen hirvikämpällä klo 19:00 
pöytäkirja: 

1§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:06. 

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Lasse Jokela ja sihteeriksi Anne Malinen. 

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouskutsu on mennyt jäsenille sähköpostilla 23.3.2019 ja lisäksi kokouskutsu on 
ollut Kauhajoki-lehdessä. 

4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pentti Hongisto ja Juha Kulmala. 

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

6§ Vuoden 2018 tilikertomus, toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen 
vahvistaminen 
Hyväksyttiin vuoden 2018 tilikertomus ja vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös. 

7§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja tilivelvollisille 
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille. 

8§ Kyläosaston puheenjohtajan valinta 
Valittiin kyläosaston puheenjohtajaksi Lasse Jokela. 

9§ Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien valinta toimintakaudelle 2019 
Valittiin seuraavat jäsenet: Seppo Talvitie, Pentti Hongisto, Timo Koivumäki, Juha-
Matti Hongisto, Jari Ojanpää, Jorma Ojanpää ja Anne Malinen. 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Erja Lehtinen ja Jari Lehtinen. 

10§ Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kaudelle 2019 
Päätettiin käyttää pohjana edellisvuoden tulo- ja menoarviota, koska toiminta on 
samankaltaista. 

11§ Uusien jäsenten valinta 
Valittiin kaksi uutta jäsentä: Mika Granholm ja Juuso Vilponen. 

12§ Valitaan Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin kokousedustaja 
Valittiin kokousedustajaksi Pentti Hongisto. 



13§ Muut asiat 
- Majavanmetsästys: päätettiin siirtää asian käsittely kesäkokouksen käsiteltäväksi.
- Kyläosaston nettisivujen tekeminen: Puheenjohtaja on pyytänyt tarjouksen 

nettisivujen tekemisestä Erja Pekkalalta. Päätettiin tehdä kyläosastolle omat 
nettisivut, jotka tekee Erja Pekkala. Nettisivujen ylläpito on puheenjohtajalla ja 
sihteerillä.

- Kirjanpidon tilit: pääseura haluaa selkeyttää tiliöintiä, odotetaan ohjeistusta, 
jonka mukaan toimitaan.

- Pääseura on päättänyt nostaa jäsenmaksut 50 €:on ja maanomistajien osalta 30
€:on. Liittymismaksu 50 €. Liittymismaksu peritään kaikilta uusilta jäseniltä.

- Kauhajoen metsästysseura on hakenut hirvenhaukkukoetta järjestettäväksi 
Nummijärven kyläseuran alueella 8.11.2019.

- Takkahuoneen remontti: keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että johtokunta 
selvittää kustannusarviota ja päättää remontin tarpeesta. Remontin 
kustannuksista ja toteutumisesta keskustellaan hirviporukan kanssa.

14§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:54. 

___________________________ _______________________________ 
Lasse Jokela  Anne Malinen 
kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

___________________________ _______________________________ 
Pentti Hongisto Juha Kulmala  
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 


