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Syyskokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
• Kuusikkolammen vuokrasopimuksen lakkauttaminen
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9 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsentiedotteessa ja lisäksi yhdistyksen Internet-sivustolla



Toimintasuunnitelma
Kerhon toiminta pohjaa hyviksi koettuihin käytäntöihin. Kerhon toiminnalla on kaksi päätavoitetta: aktivoida 
jäsenistöä kestävän perhokalastuskulttuurin ylläpitoon ja tukea uusien perhokalastajien siirtymistä lajin pariin. 
Tämä toimintasuunnitelma luo toiminnalle yleislinjat ja toimintamuodot täsmentyvät hallituksen laatimissa 
kevään ja syksyn toimintakalentereissa. 

Toiminta suunnitellaan huomioimaan seuraavat alueet:
• aloittelevat perhokalastajat
• harrastajat
• kilpaperhokalastajat
• yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Toiminta suunnitellaan monipuoliseksi ja vuonna 2019 kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan laatuun ja 
lisäarvon tuottamiseen jäsenistölle. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään palautetietoa. Lisäksi 
kehittämisen painopisteenä pidetään edelleen viestinnän tehostaminen monikanavaisesti. Tavoitteena on 
yhteisöllinen, osallistuva ja muita jäseniä tukeva ilmapiiri.

Seuratoiminnan ydintä ovat kerhoillat, uusimuotoinen peruskurssi, jatkokurssi sekä kalaretket.

Seuratoiminnan kehittämistoimikunta tarkastelee mahdollisuuksia parantaa jäsenistön olosuhteita, ja tässä 
yhteydessä arvioidaan vaihtoehtoja Kuusikkolammelle. 

Hallitus ja seuratoiminnan kehittämistoimikunta toimivat tiimipohjaisesti seuraavissa tiimeissä:
• viestintä
• olosuhteet
• kalaretket
• kilpailutoiminta
• peruskurssi ja seuraillat



Toimintasuunnitelma

Peruskurssi toteutetaan vuonna 2018 toteutetulla konseptilla, huomioiden palautteen mukainen kehittäminen.

Kerhoiltoihin kutsutaan mielenkiintoisia vierailijoita. Järjestetään sidontailtoja vaihtelevin teemoin.

Toteutetaan jatkokurssi kevään 2019 aikana, toteutus suunnitellaan loppuvuoden aikana.

Jäsenistön toiveesta suunnitellaan kalaretkiä Keski-Suomen alueelle, samoin Keski-Suomen kalapaikkaesittely. 
Toteutetaan Konneveden koskiretki.

Suunnitteilla on kaukomatka Sloveniaan, seura voi tukea esim autovuokrauksessa. Seura koordinoi myös 
kalaretken Ruotsiin.

Kilpailutoimintaa jatketaan aktiivisesti, ja tavoitteena on osallistua noin 15 kalastajan voimin sm-karsintoihin, 
saada edustus sm-finaaliin, naisten ja nuorten maajoukkueeseen sekä naisten ja junioreiden sm-finaaleihin.

Osallistutaan kolmella joukkueella joukkue sm-kilpailuihin. Tarkastellaan mahdollisuutta järjestää sm-kilpailu 
(karsinta tai junnu sm).



Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
vuodelle 2019

Aiemmin

• Jäsenmaksun suuruus on 22 €

• Liittymismaksu on 15 € (alle 18 vuotiailta 5 €). 

Vuonna 2019

• Jäsenmaksun suuruus on 30 € (alle 18 vuotiailta 15 €)

• Liittymismaksu on 15 € (alle 18 vuotiailta 0 €). 



Tulo- ja menoarvio
Tulot € Yhteensä Selite

Jäsenmaksut 150 x 30 € 4 500 € 2.11. yht 183 jäsentä
Vuonna 2017 yht 71 maksan.

Liittymismaksut 30 x 15 € 450 € 30+ uutta jäsentä

Peruskurssi 10 x 80 €
3 x 50 €

950 € 15 hlöä

Peruskurssin kalaretki ja jatkokurssi 30 x 50 € 1 500 € 15+15 hlöä

YHTEENSÄ 7 400 €

Menot € Yhteensä

Kerhoillat 650 € Vierailijat, tarjoilut
5 x 50 € + 200 €
Sidontamateriaalit 200 €

Peruskurssi 200 € Tarjoilut, sidontatarvikkeet

Peruskurssin kalaretki ja jatkokurssi 1 500 € Kalaluvat, majoitus, ruoka

Tilavuokrat 300 € Protoni

Kalaretket 2 000 € Majoitus, ruoka, muu tuki

Kevät- ja syyskokous 600 € Tarjoilut, tilat

Kilpailutoiminta 600 € Joukkue sm, varusteet

Viestintä 600 € Internet, mainonta

YHTEENSÄ 6 450 €
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Kuusikkolampi

• Ollut seuran käytössä vuodesta 2006 (myös 1983-1988)
• Vuotuinen kävijämäärä 

– noin 15 vuosilupaa, à 30 € 
• Vuonna 2018 yht 11 kpl

– noin 10 päivälupaa, à 10 €
• Vuonna 2018 yht 7 kpl

• Istutukset (noin 900 €)
• Kilpailutoiminta

• Järjestetty sm-karsintakilpailu
• Jatkossa etsitään uusi paikka

• Tavoitteena on löytää seuralle virtavesi Jyväskylän lähialueelta ja 
yhteistyössä muiden seurojen kanssa mahdollistaa järvikalastus.

Hallitus esittää Kuusikkolammen vuokrasopimuksen lakkauttamista.


