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Aika: 25.1.2019 klo 18.00 

Paikka: Kyröskoski 

 

Läsnä:  Petteri Järvelin, Ari Kaurahalme, Juhani Kytöviita, Pasi Lakström, Sari Lähde, 

Helena Näsiaho, Manu Rantamäki ja varajäsen Kalervo Saarinen 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

 

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

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi  

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. Luettiin myös ylimääräisen 

kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Talousasiat 

Ari Kaurahalme esitteli viime vuoden tilitapahtumia.  

 

6. Jäsenasiat 

Uusia jäseniä ei nyt ollut. 

Eronneita  

Topi Sorvajärvi 

 

7. Mökkiasiat 

Taivassalon mökin vuokrasopimus sanotaan irti. Sopimus on aikanaan tehty 

yksityishenkilön nimiin, joten sen irtisanominen on hiukan epäselvää. Petteri ja Helena 

ottavat selvää, kuka voi irtisanoa sopimuksen. Vuokraus jatkuu joka tapauksessa 

huhtikuun loppuun. 

 

Hervantalaisilta on tullut mökkiasiasta tietoja: ehdotetaan vuokraamista vuoroviikoin, 

mistä voidaan joustaa tilanteen mukaan. Aiheesta pidetään heidän kanssaan palaveri 

lähiaikoina. 

 

8. Kilpailut 

Kultapilkki Haverissa 16.3. Kilpasaaliina viisi isointa ahventa, sarjoja miehet, naiset, 

alle 18v ja alle 12v. Osallistumismaksu 15/10/0€. Arpoja myydään myös. 

 

Jäsenten pilkkireissu tehdään taas 23.3. Viikkoa ennen ilmoittautumiset, 15.3., 

vähintään 40 osallistujaa oltava. Määränpää katsotaan jäätilanteen mukaan. Omavastuu 

15€, lapset ilmaiseksi. Makkarat, mehut ja pullakahvit seuran puolesta. Lähtö 

Hämeenkyröstä klo 6.00, Ikaalisten Neste-asemalta 6.15. 

 

Kultajigi-kisa Haverissa 8.6., alustava tieto. 

 

Kultauistelu 10.8. Haverissa. 
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Häme-CUP rekisteröidään yhdistykseksi yleisillä säännöillä, jäsenmaksuja ei kerätä. 

Syynä rahastonhoito, joka on tähän asti hoidettu yksityisen tilin kautta. Petterille 

annetaan valtuudet liittää seura siihen. CUPin mainokset pitäisi myydä maaliskuun 

loppuun mennessä ja ne lähetetään sähköpostilla osoitteeseen posti@kyroskala.fi.  

 

Häme-CUPin osakilpailujen rinnalle on mahdollista järjestää junioritapahtuma, jotta 

saadaan nuoria mukaan. Venekunnassa täytyy olla vähintään yksi alle 18v. He voisivat 

osallistua esim. isoimman kalan kisaan, vaikka muuten ovatkin yleisen kilpailun 

ulkopuolella.  

9. Tulevat tapahtumat 
Vuosikokous pidetään torstaina 28.2. klo 18.00 Ikaalisten Säästöpankin kokoustilassa. 

Lehteen ilmoitus seuratoimintapalstalle.  

 

Valtuutetaan Helena Näsiaho Kyrösjärven seudun kalatalousalueen toimijoiden 

kokoukseen seuran edustajaksi 13.2. Ikaalisissa. 

 

10. Jäsenten tuomia asioita 

Ei ollut. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Ei ollut. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 

 

 

 

 

 

 

________________________________  _____________________________ 

   puheenjohtaja Helena Näsiaho        sihteeri Sari Lähde 


