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Aika: 16.10.2018 klo 18.00 

Paikka: Ikaalisten säästöpankin kokoustila, Vanha Tampereentie 18, Ikaalinen 

 

Läsnä:  15 jäsentä. 
 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouskutsu julkaistiin jäsenkirjeessä sekä seuran nettisivuilla, näin on 

vuosikokouksessa päätetty. Paperisen tiedotteen lähettämiseen ei enää saatu 

sponsoreita postimaksujen hinnannousun jälkeen. Kokouksen nimeen puututtiin, 

sääntöjen mukaan kun yhdistyksellä on vain yksi vuosikokous. Johtokunnalla on 

sääntöjen mukaan oikeus kutsua koolle ylimääräinen kokous. Asiasta sovittiin 

vuosikokouksessa. Päätösvaltaisuudesta esitettiin eriävä mielipide. 

 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 

4. Kokousvirkailijoiden valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Helena Näsiaho, sihteeriksi Sari Lähde, 

pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Järvelin ja Juhani Kytöviita. Pöytäkirjantarkastajat 

toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Säännöt vuodelta 1999 otetaan tarkasteluun ja muutetaan niitä tarvittaessa. Laitetaan 

vanhat säännöt nettisivuille luettavaksi, ja johtokunta tekee vuosikokoukselle 

ehdotuksen uusista säännöistä. Veikko Vartiaisen ehdotus kahdesta vuosikokouksesta 

otetaan huomioon. 

 

6. Talousasiat 

Rahatilanne 

Rahastonhoitaja Ari Kaurahalme kertoi rahatilanteesta. Laskuja on vielä loppuvuonna 

tulossa, mm perämoottorin huolto. Mainoksista tulee rahaa oletettavasti saman verran. 

Puheenjohtaja kertoi käräjäoikeuden päätöksestä koskien seuran rahojen (4000euroa) 

kavallusta. Ulosottohakemus pitää uusia viiden vuoden välein, alkuperäinen tehty 

heinäkuussa 2018. Korkoineen perintään on aikaa 20 vuotta. 

Mökkiasiat 

Ehdotettiin vapaaehtoista kannatusmaksua mökkeilyn jatkamisen turvaamiseksi. 

Rahankeräys on luvanvaraista. Nykyiset vuorokausimaksut eivät kata kuluja 

(vuosivuokra, sähkö, polttopuut, veneen huolto ym). Pienempi vene on vähällä 

käytöllä, se myydään pois, ensisijaisesti jäsenille. 

HeKa:n mökki on hyvätasoinen. Tiedustellaan mahdollisuutta jakaa heidän mökkinsä 

Kyröskalan kanssa laajemminkin. Jos se saadaan tasapuolisella sopimuksella käyttöön, 

voidaan luopua Taivassalon mökistä kokonaan. Kokousväki oli asiasta yksimielinen. 
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Varainhankinnasta 

Kilpailumaksuja on kertynyt vuosi vuodelta vähemmän rahaa, kun osanottajamäärät 

pienenevät. Arpajaislupa vaatii melkoista paperisotaa ja on kallis. Ehdotettu 

huutokaupan pitoa, mikä vaatisi täysipäiväistä työtä tavaran keräämisen ja 

kuljettamisen kanssa. Aktiivisia toimijoita on vaikea saada, kuten kaikissa 

yhdistyksissä. Uusia toteuttamiskelpoisia ehdotuksia saa johtokunnalle esittää. 

7. Jäsenten tuomia asioita 

Ei muita asioita. 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 
 

9. Allekirjoitukset 

 

 

 
 

____________________________________ _____________________________ 

  puheenjohtaja Helena Näsiaho   sihteeri Sari Lähde 

 

 

 

pöytäkirjantarkastajat 

 
 

 

__________________________   _____________________________ 
  Pertti Järvelin     Juhani Kytöviita 


