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KOKOUKSEN (TILIKOUS) PÖYTÄKIRJA   18.8.2020 KLO 19.30 HYYPÄN MAJA 

 

1. Kyläosaston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30.  

• Tilaisuuden aluksi pidettiin hiljainen hetki kaikille pois nukkuneille 

jäsenille sekä maanomistajille.  

• Puheenjohtaja kertoi alkupuheenvuorossaan menneestä kaudesta ja 

suunnitelmista mm. Hyypän majan ja sen ympäristön kehittämiseksi. 

 

2. Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Marko Mäki-Könnö. Sihteeriksi valittiin 

Maria Kiviluoma 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Järviluoma sekä 

Pekka Sillanpää 

 

1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

• Kokouskutsu on ollut Kauhajoki-lehdessä sekä lisäksi tieto on ollut nähtävillä 

internet-sivuilla. Kokouksessa oli paikalla 28 jäsentä. Lisäksi paikalla oli 1 

jäseneksi hakeva. Osallistujat ovat liitteessä (LIITE 1). 

 

4. Työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kokousesityslista on 

liitteenä (LIITE 2). 

 

5. Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen 2019. 

Toimintakertomus ei aiheuttanut kysymyksiä, joten se hyväksyttiin. 

 

6. Todettiin tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon olleen paikkansa 

pitäviä ja asianmukaisia.  

 

• Toimintakausi oli 3638,27€ ylijäämäinen. Toiminnantarkastajien 

lausunto on liitettynä vuoden 2019 kirjanpitoon.  



 

• Tilikausi on pöytäkirjan liitteen 4 (Toimintakertomus 2019) liitteessä 2. 

 

7. Kokoukseen osallistunut jäsenistö myönsi vastuuvapauden johtokunnalle sekä 

toiminnantarkastajille. 

 

8. Seuraavan kauden puheenjohtajan ja johtokunnan valinta on tehty keväällä 

koronarajoitusten vuoksi WhatsApp-kokouksella. 

 

Puheenjohtaja Marko Mäki-Könnö. Johtokunnassa jatkavat Jari-Matti 

Kiviluoma, Jarmo Kujanpää, Juha Ala-Seppänen, Leo Lappalainen, Teemu 

Hyyppä, Jani Laine Sekä Harri Lehtimäki. Uusina jäseninä Marko Peltomaa, 

Tero Mustonen, nuorisojäseneksi Oskari Lehtimäki. Uutena sihteerinä toimii 

Maria Kiviluoma ja uutena rahastonhoitajana Rami Marttunen. 

 

9. Seuraavan kauden toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Marttunen, Seppo 

Koivumäki. Varalla jatkaa edelleen Jyrki Mäki. 

 

10. Kyläosaston puheenjohtaja esitteli seuraavan kauden riista- ja 

toimintasuunnitelman (Liite 4), joka hyväksyttiin ilman muutoksia. 

 

11. Puheenjohtaja esitteli seuraavan kauden tulo- ja menoarvion. Jäsenistöllä ei 

ollut huomautettavaa tilikauden 2020 arvioista. 

 

12.  Jäsenmaksujen todetaan olevan ennallaan. 

 

• Liittymismaksu 50€ (peritään kaikilta Kauhajoen 
metsästysseura ry:n uusilta jäseniltä) 

• Jäsenmaksu 50€.  

• Maanomistajien jäsenmaksu 30€ 

• Jäsenen päiväkortti toiseen kyläosastoon 5€ 

• Ei jäsenen vieraspäiväkortti 10€ 

• Jäsenen vuosikortti toiseen kyläosastoon 45€  

• Ei jäsenen vuosikortti 100€ 

• Hirviporukan liittymismaksu 300€, ensimmäisenä 
vuonna voi tutustua lajiin, ilman liittymismaksua. 

 

 

13. Uusia jäseniä hyväksyttiin 5 kpl.  

• Antti tukeva (uusi jäsen, maanomistaja), Jalasjärvi 



• Sami Alhainen, (uusi jäsen), Kauhajoki 

• Eero Marttunen (Uusi jäsen) Seinäjoki 

• Juho Paananen (KHJ ms jäsen, maanomistaja status/Hakanen Jarin 

maiden kautta) 

• Barbara Sirkiä (Uusi Jäsen) Kauhajoki 

:  

Kirjataan pöytäkirjaan, kokouksen ulkopuolelta: 
Pasi Marttila poistettu jäsenrekisteristä omasta pyynnöstään syksyllä 

2019 

Raimo Saralampi poistettu jäsenrekisteristä omasta pyynnöstään kesällä 

2020 

 

14.  Metsästykseen liittyvistä asioista todetaan, että kaurispukin metsästys 

toteutettiin keväällä ja saaliiksi saatiin 3 pukkia. 

• Juha Ala-Seppänen kertoi lyhyesti toteutetusta riistakolmiolaskennasta. 

Laskenta tehtiin onnistuneesti. 

• Hirvenmetsästys aloitetaan 17.10 ja puheenjohtaja muistuttaa, että 

ilmoittautuminen jahtiin on tehtävä elokuun aikana. Ennen jahdin 

aloitusta pidetään kökkä ja kokous, jossa käydään läpi tarkemmin 

hirvenmetsästykseen liittyvät asiat. 

• Villisian metsästys on mahdollista yli naapurirajojen. Eli, mikäli jahti 

siirtyy naapuriseuran alueelle, ei metsästystä tarvitse siihen lopettaa. 

• Pienpetojen sekä varislintujen pyynti on mahdollista ilman päiväkorttia 

Kauhajoen Metsästysseuran jäsenille. Koiran koulutus on mahdollista 

kaikkialla ilman päiväkorttia pois lukien Kainaston peltolintualueilla. 

Pauli Kiviluoma muistuttaa, että sovittaessa tähänkin voi saada 

poikkeuksen. 

 

15. Kauhajoen metsästysseuran asioina olivat mm. Metso-hankkeen eteneminen, 

Hyypän majan remontti sekä suden ulostenäytteet.  

• Hankehakemus tehtiin majan remontista keväällä ja asiaan palataan 

syksyn aikana. Majalle tehtiin kattoremontti kökkätyönä ja osallistujia oli 

hyvin.  

• Onnistuneesta suden ulostenäytteestä maksetaan RHY:n toimesta 30€ 

suuruinen palkkio. 

• Jäsenrekisteri on uudistunut ja Oma Metso on hyvä ottaa käyttöön. 

 



16. Kohta muut asiat:  

• Virallisia metsästyksenvalvojia tarvitaan ja Hyypässä uusina 

valvojina toimivat Jari-Matti Kiviluoma ja Jarmo Kujanpää. Harri 

Lehtimäki jatkaa edelleen kortin ollessa voimassa. 

• Metsästyksenvalvontaa tullaan järjestämään säännöllisesti. 

 

17. Kokous päätettiin klo 20.45 

 

LIITTEET: Liite1 Kokoukseen osallistujien luettelo 

 Liite2 Kokousesityslista 

 Liite3 Tilinpäätös 2019 

 Liite4 Toimintakertomus 2019 

 Liite5 Toimintasuunnitelma 2020 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: 

   Heikki Järviluoma 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: 

   Pekka Sillanpää 

 

Kokouksen puheenjohtaja 

   Marko Mäki-Könnö 

 

Kokouksen sihteeri 

   Maria Kiviluoma 

 

 

 

 


