
KAUHAJOEN METSÄSTYSSEURA     

Hyypän kyläosasto     

Kauhajoki     21.4.2022 klo 18.00  

 

 

Kevätkokous 

1. Kokouksen avaus 

a. Puheenjohtaja Marko Mäki-Könnö avasi kokouksen klo 18.05.  

b. Pidettiin hiljainen hetki pois nukkuneille. 

c. Joulumyyjäisistä kertyneillä rahoilla johtokunta on päättänyt hankkia 

videotykki ja valkokangas majalle kokouksia ja muita tapahtumia 

helpottamaan. 

d. Valokuitu rakennettu viime syksynä, hankeraha myönnettiin 

pihantekoa, sekä netin vetoa varten.  

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

a. Puheenjohtajaksi ehdotetaan Marko Mäki-Könnöä. Kannatetaan ja 

valitaan. 

b. Sihteeriksi ehdotetaan Maria Kiviluomaa. Kannatetaan ja valitaan. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (ääntenlaskijat) 

a. Ehdotettu Jarmo Turpeinen ja Ismo Iso-Oja. Kannatettu ja valittu. 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

a. Kokouskutsu Kauhajoki-lehdessä 14.4.2022 ja internet-sivuilla n. 14 

päivää. 

b. Todetaan kokous  

5. Työjärjestys 

a. Hyväksytään työjärjestys 

6. Toimintakertomus 2021 

a. Avataan jatkossa tarkemmin toimintakertomuksessa mm. miten on 

edellisvuosien tapaan toimittu. 

b. Hyväksytään toimintakertomus. 

7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

a. Käytiin läpi tilinpäätös 2021 sekä toiminnantarkastajien lausunto. 

b. Hyväksytään tilinpäätös. 

8. Vastuuvapauden myöntäminen (Johtokunta ja toiminnantarkastajat) 

a. Myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja toiminnantarkastajille. 

9. Seuraavan kauden puheenjohtajan ja johtokunnan valinta 

a. Ehdotetaan puheenjohtajaksi Marko Mäki-Könnöä 



b. Ehdotetaan, että nykyinen johtokunta jatkaa entisellään. 

i. Valitaan ja jatketaan entisellään. 

10.  Seuraavan kauden toiminnantarkastajien valinta ml. Varahenkilöt 

a. Ehdotetaan toiminnantarkastajiksi Seppo Koivumäki ja Heikki 

Marttunen. Varalle Jyrki Mäki. 

i. Kannatettu ja valittu 

11.  Seuraavan kauden riista- ja toimintasuunnitelma 

a. Suunnitelma hyväksytty 

12.  Seuraavan kauden tulo- ja menoarvio 

a. Hyväksytään tulo- ja menoarvio 

13.  Jäsenasiat ja maksut 

a. KHJ metsästysseuran maksut, toteaminen 

• 30€ Maanomistajan vuosimaksu 

• 50€ Muu jäsen vuosimaksu 

• 50€ Jäsenen vuosimaksu toiseen seuraan 

• 5€ Jäsenen päivämaksu toiseen seuraan 

• 10€ Vieras, päiväkortti 

• 100€ Vieras, vuosikortti 

• 300€ Hirviporukan liittymismaksu 

• PEURA: Vieras, 100/200€ 

• 50€ Liittymismaksu (uusi jäsen) seuraan 

 

14.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

a. Heidi Silen 

i. Hyväksytään jäseneksi. 

b. Jarno Kallio-Könnö 

i. Hyväksytään jäseneksi. 

c. Mikko Rotola-Pukkila 

i. Hyväksytään jäseneksi. 

d. Veikka Mustonen 

i. Hyväksytään jäseneksi. 

e. Pasi Mäkiä 

i. Hyväksytään jäseneksi. 

f. Heli Vuorenmaa 

i. Hyväksytään jäseneksi. 

15.  Metsästys asiat 

a. Kaurispukin kevätmetsästys 

b. 8 pukkia kyläosaston alueelta, yksi per metsästäjä. 

c. Vieraan kaatomaksu 100€ 

d. Juha Ala-Seppäselle ilmoitus ennen jahtia. 



16.  Kauhajoen metsästysseuran asiat 

a. Pääseuran kokous maanantaina 25.4.2022 

17. Muut asiat 

a. Kökkäporukkaa hirvitornin siirtämiseen. 

b. Ennen jahtia tai siivouspäivänä siirretään hirviporukan toimesta. 

c. Marko hoitaa majan lattian siivouksen ja vahauksen. Pöytien siirtoon 

tarvittaessa kökkä ja lattian siivous/vahaus tarvittaessa ulkoistetaan. 

18. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05. 

 


