
KAUHAJOEN METSÄSTYSEURA RY:n HYYPÄN KYLÄOSASTON KESÄKOKOUS 

19.8 2021 KLO 19.00 

 

 

                                                              ESITYSLISTA: 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:03 ja nimilista laitettiin kiertämään. 

Kokouksen avauksen yhteydessä pidettiin hiljainen hetki poistuneiden metsästäjien ja 

maanomistajien kunniaksi. 

Avauspuheenvuorossaan Marko Mäki-Könnö jakoi Harri Lehtimäelle pystin 40-vuotisen 

johtokuntauran kunniaksi. 

2§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 

Kokouksen puhteenjohtajaksi valitaan Marko Mäki-Könnö ja sihteeriksi Maria Kiviluoma 

3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2 kpl) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2kpl) VALINTA 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Oskari Lehtimäki ja Teemu Hyyppä 

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään esityslista 

6§ METSÄSTYSAJAT JA SAALISKIINTIÖT, SEKÄ LIITTYMISMAKSUT JA JÄSENMAKSUT 

Liite 1 

Kiintiöt ovat henkilökohtaisia Kauhajoen Metsästysseura Ry:n alueella 

• Esitetään johtokunnalle mahdollisuutta päättää rajoituksista jahtikauden aikana. 

• Käydään läpi liitteenä olevat metsästysasiat sisältäen mahdolliset rajoitukset eläinten osalta. 

o Majavaluvat 40kpl, ilmoitusvelvollisuus Jani Eklundille. Keskitytään 

haittakohteisiin. 

o Valtion metsästysaikoja noudatetaan. 

o Metsäkauriin kiintiö 60kpl kyläosaston alueella, yhteyshenkilö Juha Ala-Seppänen. 

o 5 metsäkanalintua, joista 1 metso. Koppelo rauhoitettu. 

▪ Pauli Ala-Seppänen esittää, että metson metsästys ainoastaan seuran jäsenille. 

▪ Asiasta äänestettäessä tulokset jakautuvat 13-10, jolloin jatkossa metsoa saa 

metsästää ainoastaan seuramme jäsenet, mutta ei vieraskortilla. 

o Villisika ammutaan tavattaessa. 

• Käsitellään liittymis- ja jäsenmaksut ja hyväksytään ne. 

7§ HIRVENMETSÄSTYS ASIAT 

• Hirvenmetsästyksen aloitus 16.10.2021 

o Siivouskökkä 09.10.2021 klo 12. Varaudu ja ota mukaasi tarvittavat paperit, tai 

etukäteen Whatsapilla Markku Hautamäelle. Siivouskökän yhteydessä käydään 

hirvenmetsästysasioita läpi kokoustaen. Siivouskökkä lasketaan jahtiin verrattavaksi 

plussapäiväksi. 

• Hirviporukan maksut 

o Hirviporukan vuosimaksu 120€ 

o Puolikas 70€ 

o Ilman lihaosuutta 20€ 

• Perjantai-jahti niinä viikonloppuina, kun on hirvijahtia 

• Vasan kyttäysmetsästys sallitaan 

• Toimihenkilöt 

o Peurapäällikkö Juha Ala-Seppänen 

o Hirvivouti Markku Hautamäki 

• Hankittavat asiat: 

o Voudin puhelin, eli auto-VHF.  Asennetaan voudin autoon, jotta vouti on kuultavissa 

jahdissa. Voudin vaihtuessa vaihdetaan myös auto-VHF seuraavan voudin autoon. 



o Vakuumipussien tilaus 

o Hirvenvetolevyt/pulkat 2kpl. 

• Myytävät lihat 

o Menekin mukaan, varataan kuitenkin vähintään 1 vasa, sekä 1 aikuinen myytäväksi. 

• Lihanjako 

o Leikkuu ja punnitus kuten tähänkin asti. 

o Siivousvuorolaiset työvoimana lihanjakoasioissa, jokainen vuorollaan. 

o Lihanjakomäärät punnituksen jälkeen lasketaan, jonka perusteella vuorossa olevat 

jakaa lihat laatikoihin. Lihalaatikkoon kirjoitetaan saajan nimi. 

• Mikäli jahtipäivästä joudut lähtemään aikaisemmin, ilmoitus aina voudille. 

• Jäsenet, joilla on käytössä Tracker tai UP: 

o Muodostetaan Hyypän Hirviseurueen oma ryhmä, johan jokaisen on liityttävä. Näin 

lisätään turvallisuutta, sekä tiedämme, missä kukin on. 

• Kauhajoen yhteislupa-alueen hirvilupamäärä kaudelle 2021 on 270 lupaa. 

• Hirvenmetsästäjien järjestäytymiskokous myöhemmin. 

 

• Valkohäntäpeuran kaatolupia on 120. 

• Peurajahti alkaa 1.9. 

• Peurajahti hoidettava periaatteella vasat ensin. 60% vasaosuudella. 

• Vasajahdilla aloitetaan, ja jatketaan kunnes toisin mainitaan. 

 

Kyläosastot huolehtivat hyvissä ajoin metsästyksenjohtajien päivitykset Omaan Riistaan. 

 

• Hirvenmetsästysasiat hyväksytään. 

 

8§ RAUHOITUSALUEET 1.8 2021 

• Ainoastaan metsästyksen kieltoalueet 

• Hyväksytään, että vain kieltoalueet ovat rauhoitus 

9§ UUSIEN JÄSENTEN VAALI 

• Sirkiä Tommi 

o Hyväksytään jäseneksi 

• Mäkinen Mika 

o Hyväksytään jäseneksi 

• Mäkinen Jari 

o Hyväksytään jäseneksi 

• Häkkinen Niilo 

o Hyväksytään jäseneksi 

• Hietakangas Henri 

o Hyväksytään jäseneksi 

10§ JOHTOKUNAN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET: 

• Kaikki Hyypän kyläosaston jäsenet velvoitetaan keräämän ja kirjaamaan Reviirin 

vuokrasopimuksiin maanomistajien allekirjoitukset. 

• Ruokintapaikkojen ilmoittaminen Juha Ala-Seppänen 050-5172525 jos et halua, että 

ruokinnallasi metsästetään. 

• Jatketaan majan kunnostustöitä. 

• Riistaruokintaan ostetaan jyviä ja nuolukiviä. 

• Esitetyt asiat hyväksytään 

11§ MUUT ASIAT 

• 40 maksamatonta jäsenlaskua löytyy jäsenrekisteristä. Toivotaan, että laskut maksetaan 

ajallaan. 

• Villenpytty -kilpailut 22.08.2021 



o Hyyppä pitovastuussa. 

• Hyypänmestaruus ammunnat / Hirviharjoitusammunnat 

o 19.09.2021 Klo 12.00 

• Riistakolmiolaskennat ja havainnot, Juha Ala-Seppänen kertoo. 

o Laskennassa väkeä oli tyydyttävästä, lisää olisi kaivattu. Laskennassa havaittiin 10 

lintua, jolloin nousua edellisvuoteen oli n. 50%. 

o Hirviä havaittiin laskennan yhteydessä, keli oli ok, vaikkakin kuuma. 

• Oma Riistatunnusten aktivoiminen kaikkien metsästäjien osalta, omilla pankkitunnuksilla 

kirjautuminen 

o Kirjautumisen jälkeen seurapyynnön vahvistaminen (keltainen pallukka oikeassa 

yläkulmassa) 

• Metsästäjäliitto 

o Käy itse tarkastamassa tietosi ja lisää sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin 

omametso.metsastajaliitto.fi 

• Voi ilmoittaa oman sähköpostin myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

hyyppametsastys@outlook.com / Olemalla yhteydessä Maria Kiviluomaan 040 1517571 

• Saalistietolomakkeet ja niiden täyttäminen ja palauttaminen 

• Whatsapp -ryhmään haluavat ilmoittaa puhelinnumeronsa 

• Erähovin vuokrausasiat 

o Erähovin vuokraushinnat perjantai/lauantai/sunnuntai 250 euroa per päivä 

o koko viikonloppu pe-su 500 euroa. 

o Arkipäivän hinta 150 euroa. 

o Pidempiaikainen vuokrahinta tapauskohtaisesti. 

o Siivoamatta jättämisestä laskutetaan 300€ 

• Antti Tala hoitaa Erähovin vuokraukseen liittyvät asiat 

• Koiranäyttelyt on Panttilan Mari anonut maaliskuulle 2022 
o Hyypällä paikoitus/ohjelmalehtisen myynti 

• Seinäjoella tänä syksynä näyttelyt, paikallisia kannustetaan osallistumaan avustaviin 

tehtäviin. Tästä tiedotetaan tarkemmin kyläosaston Whatsapp-ryhmässä. 

• Puunraivauskökkä pidetään syksyn aikana. 

• Todetaan kohta 11 § käsitellyksi ja hyväksytyksi. 

 

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 

 

Kunnioittakaa muiden maita, teitä sekä omaisuutta metsästysreissuilla. 

Erityishuomiota tulee kiinnittää metsästysoikeudettomien kieltoalueiden läheisyydessä. 

Roskaaminen on kielletty. 

Tunnista saalis aina ennen laukausta, epävarmoissa tilanteissa jätä ampumatta. 

 

Hyvää jahtikautta!  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 

mailto:hyyppametsastys@outlook.com

