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KOKOUKSEN (TILIKOUS) PÖYTÄKIRJA   25.04.2021 KLO 15.00 HYYPÄN MAJALLA 

SEKÄ ETÄNÄ TEAMSILLA 

 

1. Kyläosaston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 

• Tilaisuuden aluksi pidettiin hiljainen hetki kaikille pois nukkuneille 

jäsenille sekä maanomistajille.  

• Puheenjohtaja kertoi alkupuheenvuorossaan lyhyesti menneestä 

kaudesta ja majan remonteista. 

 

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

Maria Kiviluoma 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Marttunen ja 

Seppo Koivumäki 

 

4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

• Kokouskutsu on ollut Kauhajoki-lehdessä 15.04.2021 sekä lisäksi tieto on 

ollut nähtävillä internet-sivuilla.  

• Kokouksessa oli fyysisesti paikalla 21 jäsentä. Lisäksi paikalla oli 2 

jäseneksi hakevaa.  

• Etänä osallistui 18 jäsentä sekä 1 jäseneksi hakeva. Osallistujat ovat 

liitteessä (LIITE 1). Yhteensä kokoukseen osallistuvia 42 kappaletta. 

 

5. Työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kokousesityslista on 

liitteenä (LIITE 2). 

 

6. Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen 2020. 

Toimintakertomus ei aiheuttanut kysymyksiä, joten se hyväksyttiin. 

 



7. Todettiin tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon olleen paikkansa 

pitäviä ja asianmukaisia.  

• Toimintakausi oli 1776,34€ alijäämäinen. Toiminnantarkastajien 

lausunto on liitettynä vuoden 2020 kirjanpitoon.  

• Tilikausi on pöytäkirjan liitteenä. 

 

8. Kokoukseen osallistunut jäsenistö myönsi vastuuvapauden johtokunnalle sekä 

toiminnantarkastajille. 

 

9. Seuraavan kauden puheenjohtaja ja johtokunta pysyi samana, lukuun 

ottamatta Harri Lehtimäkeä, joka jättäytyy omasta tahdostaan pois. 

 

Puheenjohtaja Marko Mäki-Könnö, sihteerinä Maria Kiviluoma ja 

rahastonhoitajana Rami Marttunen. Johtokunnassa jatkavat Jari-Matti 

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

Laine, Marko Peltomaa, Tero Mustonen ja Oskari Lehtimäki.  

 

Johtokunnan valinnan yhteydessä hyväksyttiin esitys 300€ suuruisesta 

kulukorvauksesta puheenjohtajalle, sihteerille ja majanhoitajalle runsaista 

omista kustannuksista, sekä ajankäytöstä. 

 

10. Seuraavan kauden toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Marttunen, Seppo 

Koivumäki.  

 

11. Kyläosaston puheenjohtaja esitteli seuraavan kauden riista- ja 

toimintasuunnitelman (Liite 4), joka hyväksyttiin. 

 

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

ollut huomautettavaa tilikauden 2021 arvioista. 

 

13.  Jäsenmaksujen todetaan olevan ennallaan lisäyksenä kaurispukin 

vieraskaatomaksu. 

 

• 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 50€  

• Ei jäsenen vuosikortti 100€ 

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

• Peuran kaatomaksu vieraille 100€/200€ 

• Kauris kevätpukin metsästys, vieraan kaatomaksu 100€ 
 

 

 

14. Uusia jäseniä hyväksyttiin 7 kpl.  

a. Haanpää Marko, uusi jäsen.  

b. Pärssinen Markku, uusi jäsen, maanomistaja. 

c. Matti Hosiaisluoma, uusi jäsen. 

d. Ossi Hosiaisluoma, uusi jäsen. 

e. Mika Palomaa, uusi jäsen. 

f. Reiniö Saila, uusi jäsen. 

g. Kalliomäki Mikko, uusi jäsen, maanomistaja. 

:  

Kirjataan pöytäkirjaan, kokouksen ulkopuolelta: 
Lehtimäki Jorma eronnut seuran jäsenyydestä omalla pyynnöllään 
keväällä 2021. 

 

15.  Metsästykseen liittyvistä asioista hyväksytään esitys kaurispukin 

kevätmetsästyksen 8 kpl kiintiöstä. 

Lisäksi hyväksytään esitys 40kpl vuosittaisen kauriskiintiön pitämisestä, mutta 

2kpl/henkilö kiintiön poistamisesta alkaen tuleva metsästyskausi 21/22. 

 

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

jäsenrekisteriasiat ja reviirin kirjaustyöt. Jäsenrekisteristä puuttuu edelleen 

jäsentietoja ja suositeltiin, että jokainen jäsen tarkistaa omat tietonsa Oma 

Metsosta ja lisää puuttuvat tarvittaessa. Reviirin päivitystä täytyy jatkaa 

edelleen. 

 

17. Kohta muut asiat:  

• Susien laskenta toteutettiin jälleen helmikuussa ja Rapo3 alueelta 

löytyi yli 70 sutta ja pelkästään Kauhajoen alueelta toistakymmentä. 

• Muistutettiin jäseniä kaikkien kaatojen merkitsemisestä Oma 

Riistaan. 

 

18. Kokous päätettiin klo 15.55 



 

LIITTEET: Liite1 Kokoukseen osallistujien luettelo 

 Liite2 Kokousesityslista 

 Liite3 Tilinpäätös 2020 

 Liite4 Toimintakertomus 2020 

 Liite5 Toimintasuunnitelma 2021 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: 

   Heikki Marttunen 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: 

   Seppo Koivumäki 

 

Kokouksen puheenjohtaja 

   Marko Mäki-Könnö 

 

Kokouksen sihteeri 

   Maria Kiviluoma 

 

 

 

 


