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Aika: 7.3.2018 klo 18.00 

Paikka: Ikaalisten säästöpankin kokoustila, Vanha Tampereentie 18, Ikaalinen 

 

Läsnä:  20 jäsentä. 
 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

 

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

paikallislehdessä 21.2. sekä seuran nettisivuilla. 

 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 

4. Kokousvirkailijoiden valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Petteri Järvelin, sihteeriksi Sari Lähde, 

pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Vartiainen ja Matti Helin. Pöytäkirjantarkastajat 

toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Ei ollut. 

 

6. Toimintakertomus vuodelta 2017 

Helena Näsiaho luki toimintakertomuksen. Kysyttiin syytä kilpailuiden 

osanottajakatoon. Vastausta ei ole helppo sanoa, ilmoiteltu on entiseen tapaan. Sama 

ilmiö koskee muidenkin järjestämiä kilpailuja. Keskusteltiin myös saamatta jääneistä 

vuokrarahoista ja niiden perinnästä. 

 

7. Käsitellään vuoden 2017 tilit 
Rahastonhoitaja Ari Kaurahalme esitteli talousasiat. Mökin kulut ovat joka vuosi 

suuremmat kuin vuokratulot, ja hyvien vuosien säästöt on pian käytetty loppuun. 

Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase. 

 

8. Toiminnantarkastajan lausunto 

Luettiin toiminnantarkastaja Seppo Kivimäen lausunto. 

 

9. Tilinpäätöksen 2017 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

johtokunnalle 

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Veikko 

Vartiainen puolsi hyväksymistä mutta kommentoi, että kirjanpidollisesti tilinpäätös on 

tehty oikein, lopputuloksella ei ole merkitystä. 
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10. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018 

Aikuisten jäsenmaksu on ollut 25 euroa ja perheenjäseneltä 20 euroa. Liiton osuus ei 

tänä vuonna nouse. Keskusteltiin keskusjärjestöön kuulumisen hyödyistä ja haitoista. 

Ennakkotapausta ei vielä ole. Laskutuksen hoitaminen ja sen valvominen, jäsenkortti 

sekä lehti sieltä saadaan ainakin. Piirin kisoihin osallistuminenkin edellyttää 

keskusjärjestön jäsenyyttä. Moni seura tutkii mahdollisuuksia erota. Annetaan 

seuraavalle johtokunnalle tehtäväksi selvittää asiaa. 

 

11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 

Ari Kaurahalme luki talousarvion. 

Toimintaa suunnitellaan pitkin vuotta johtokunnan kokouksissa huomioiden 

valtakunnalliset kisat. Seuran omia tapahtumia on vuosikokous 7.3., pilkkireissu 24.3., 

kesällä onkikisa, kalamajan vuokraus ja kunnossapito sekä kalastusta esittelevä 

toritapahtuma 11.8. Lisäksi järjestetään onkiretkiä koululaisille ja osallistutaan 

Jigi-Cup- ja Häme-Cup-kisoihin. 

 

12. Valitaan vuodeksi 2018 johtokunnan jäsenet 

 

puheenjohtaja Helena Näsiaho 

varapuheenjohtaja Petteri Järvelin 

sihteeri Sari Lähde 

rahastonhoitaja Ari Kaurahalme 

varsinaiset jäsenet Mauno Rantamäki, Juhani Kytöviita ja, Pasi Lakström 

varajäsenet Kalevi Saarinen ja Mauri Lampinen 

 

Lisäksi valittiin 

mökkivastaava Pasi Lakström 

ravintovastaava Anu Aaltonen 

palkintovastaavat Petteri Järvelin ja Ari Kaurahalme 

Häme-cup edustajat Petteri Järvelin ja varalla Sari Lähde 

 

13. Kulukorvaukset 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri/atk-vastaava, rahastonhoitaja, 

mökkivastaava ja ravintovastaava saavat kukin 150€. 

Km-korvaus on tänä vuonna 41 cnt/km. 

 

14. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta 

Valittiin edelleen Seppo Kivimäki toiminnantarkastajaksi ja Lasse Liukko 

varahenkilöksi. 
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15. Jäsenten tuomia asioita 

Olavi Palomäki ehdotti onkikilpailun paikaksi uudelleen Inkulan sillan alustaa kuten 

viime syksynäkin. Siellä on mahdollista grillata, ja kalat ovat syötäviä. Ilmoittelua 

kaivattiin Oivaseutuun, mikä on kallista, mutta seuratoimintapalstalla julkaistaan 

ilmaiseksi ilmoituksia maksuttomista tapahtumista. 

 

Keskusteltiin vapaavuorokausista, niiden ansaitsemisesta ja käytöstä. Noudatetaan  

vanhaa sääntöä, 25 tuntia talkootyötä oikeuttaa kolmen vuorokauden mökkeilyyn. Jos 

talouden tulos on tänäkin vuonna negatiivinen, mökistä on luovuttava. Pidetään 

syksyllä toinen yleiskokous ja katsotaan tilanne uudestaan. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 
 

17. Allekirjoitukset 

 

 

 
 

____________________________________ _____________________________ 

  puheenjohtaja Petteri Järvelin   sihteeri Sari Lähde 

 

 

 

pöytäkirjantarkastajat 

 
 

 

__________________________   _____________________________ 
  Matti Helin     Veikko Vartiainen 


