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Aika: 20.3.2016 klo 18.00 

Paikka: TeePee, Hämeenkyrö 

 

Läsnä:  Helena Näsiaho, Jaakko Jouti, Petteri Järvelin, Ari Kaurahalme, Jutta Lindgren, 

Sari Lähde, Leena Suonpää 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 

 

4. Talousasiat 
Rahastonhoitaja Ari Kaurahalme raportoi maksetuista laskuista ja 

Jutta Lindgren mökin vuokrista. 

 

5. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin uudet jäsenet:  

Kari Elkevaara Kangasala, Osmo Martikainen Tampere, Seppo Saarinen Ikaalinen, 

Marja Äijälä Rauma. 

 

6. Mökkiasiat 

Taivassalon mökin alkuperäinen vuokrasopimus ei vielä ole johtokunnan hallussa. 

Oletus on, että sen ehdoilla vuokrakausi alkaa 1.4. ja irtisanominen pitää tehdä kahta 

kuukautta ennen uuden kauden alkua. Ensi vuoden vaihteessa täytyy siis olla hereillä. 

 

Uutta mökkiä etsitään. Jos sopiva löytyy, voidaan tehdä sopimus toisesta mökistä 

jo tänä vuonna. 

 

7. Tulevat tapahtumat kevät, kesä 2016 

- Kansainväliset Erämessut Riihimäellä 11.6., osallistujia on tällä hetkellä 

ilmoittautunut kuusi henkilöä 

- Jigi-cupin osakilpailu Kulta-Jigi ja  

koko perheen mato-onki kisa Fisukisa 3.7. Ikaalisten kylpylän rannassa. 

- Häme-cupin osakilpailu Kulta-uistelu 30.7. Ikaalisten kylpylän rannassa. 

- IS-Tarvike järjestää kalapäivän 15.4.  

- Seuran onkitapahtuma meren äärellä 3.9., paikka avoin. 

 

Tapahtumista tiedotetaan vielä erikseen seuran nettisivuilla http://kyroskala.fi/  

 

Kylpylänrannan kisoissa on lupa pitää puffettia. Teepeeltä voidaan lainata 

kylmäkaappia. 
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8. Jäsenkirje 
Pyydetään jäseniltä sähköpostiosoitteet, ja siirretään tiedottamista mahdollisimman 

paljon sähköiseen muotoon. Siten tavoitetaan jäsenet nopeammin ja säästetään rahaa. 

 

IS-Tarvikkeen kalapäivästä liitetään mainos jäsenkirjeeseen mukaan. Lisätään se myös 

seuran nettisivuille. Kirjeet on postitettava viimeistään 11.4. 

 

9. Häme-Cup:in mainokset 
Mainokset on toimitettava eteenpäin 31.3.. Jokainen mainoksen myyjä hoitaa omansa. 

 

10. Jäsenten tuomia asioita 

Kyrösjärven rauhoitusalueiden merkkien laitto: Petteri Järvelin hoitaa eteläpään ja 

rantamerkinnät, Jouti ja Lampinen pohjoispään. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 
Pankkitunnukset tilataan koekäyttöön. 

 

Pj tekee ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle uusista toimihenkilöistä. 

 

Pohditaan yhdistyksen sääntöjen muuttamista ajan tasalle, ne kun ovat kymmenien 

vuosien takaa. Johtokunta esittelee uudistetut säännöt seuraavalle jäsenkokoukselle. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ _____________________________ 

pj Helena Näsiaho    sihteeri Sari Lähde 


