
PÖYTÄKIRJA SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:N 
KESKI-SUOMEN ALUEEN SYYSKOKOUKSESTA 
 
29.10.2009 klo 18.30- 
Laukaa, KSA:n maja 
 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen 

 
a) Aluejaoston pj Antti Mustonen toivotti kaikki tervetulleeksi ja 
avasi kokouksen klo 18.35 
b) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
 Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Räsänen 
 Sihteeriksi valittiin Juha Sirkka 
c) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 
 Valittiin Teemu Lahti ja Markku Uusitalo 
d) Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

Päätettiin, että ptk tarkastajat toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina 

e) Todetaan äänivaltaiset edustajat ja muut kokouksessa 
läsnäolevat    Katso liite 1) 
 4 valtakirjaa, 7 läsnäolijaa 
f) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

   Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 Hyväksyttiin liitteenä 2) oleva työjärjestys, muutoksella 3. kohtaan 
lisäys puheenjohtajan valinta 

 
3. Valitaan aluejaostoon jäsenet erovuoroisten tilalle 

(erovuorossa ovat: : pj Antti Mustonen, Juha Sirkka, Markku 
Uusitalo, Viljo Kuparinen)  
 
Valittiin vuosille 2009-2010:  
 
Puheenjohtajaksi valittiin Antti Mustonen 
Muut jäsenet Viljo Kuparinen, Markku Uusitalo ja Juha Sirkka  
 
jatkavat toisen vuoden Otso Heikkinen, Teemu Lahti ja Pasi 
Lehikoinen 
 

   
4. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan 
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 
 Valittiin Birgitta Manninen, varalla Juhani Öman 
 ja Matti Hyvärinen, varalla Pekka Olkkonen 

 



5. Vahvistetaan aluejaoston palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2010 
Päätettiin, että jäsenille ei makseta palkkioita ja matka- ym. 
korvaukset suoritetaan SAL:n matkustussäännön mukaisesti 
 

7. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle 
Hyväksyttiin aluejaoston esittämä toimintasuunnitelma alla 
olevalla lisäyksellä ja talousarvio vuodelle 2010, liite 3 (lopullinen 
versio) 
 
Lisäys nuorisotoimintaan:  Jyväskylän seudulle tarvitaan 
harjoittelukäyttöön pieni ilma-aserata, joka olisi avoinna 
joustavasti kaikkina viikonpäivinä ja kellonaikoina. Käyttökulujen 
kattamiseksi radalla voitaisiin järjestää pieniä kilpailuja nonstop-
periaatteella. 

 
8. Käsitellään seurojen yhtä (1) kuukautta ennen kokousta käsiteltäväksi 
esittämät asiat 

  Todettiin, ettei asioita ole esitetty. 
 

9. Muut aluejaoston esittämät asiat 
1 Alueen seurat ja ampujat kutsutaan SAL:n Hyvä seura –
tapaamiseen Jyväskylässä 5.11. klo 18 Hot. Cumulus 
2 Jaosto järjestää tammikuussa I/II lk tuomarikurssin 
3 Aluejaosto on päättänyt jakaa kannustestipendit SM-mitaleille 
päässeille nuorille: Jaakko Björkbacka KarMAS, Juho Juntti KSA, 
Jukka Juntti KSA, Gisela Miettinen KarMAS ja Noora Leppäketo 
LuhA 

  
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisesta keskustelusta ja päätti 
kokouksen klo 19.40 

 
 
Jyväskylässä, 29. lokakuuta 2009 
 
______________________                   _______________________ 
Hannu Räsänen, puheenjohtaja     Juha Sirkka, sihteeri 
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todistamme sen kokouksen kulun 
mukaiseksi 
 
__________________, ____  ____________kuuta 2009  
 
 
________________________ _______________________ 
Teemu Lahti  Markku Uusitalo 
 



SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA                 Liite1) 
 

29.10.2009 
  

 
1. Kokouksen järjestäytyminen 

 
a) Kokouksen avaus 
b) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
c) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 
d) Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 
e) Todetaan äänivaltaiset edustajat ja muut kokouksessa 
läsnäolevat 
f) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
3. Valitaan aluejaostoon jäsenet erovuoroisten tilalle 

 
erovuorossa ovat: Antti Mustonen, Juha Sirkka, Markku Uusitalo, 
Viljo Kuparinen 
 
jatkavat toisen vuoden: Teemu Lahti, Pasi Lehikoinen, Otso 
Heikkinen 

  
4. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan 
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 

 
5. Vahvistetaan aluejaoston palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2010. 

 
6. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle. 
 
7. Käsitellään seurojen yhtä (1) kuukautta ennen kokousta käsiteltäväksi 
esittämät asiat. (ei ole) 

 
8. Muut aluejaoston esittämät asiat. 
  

 
9. Kokouksen päättäminen. 
 

 



Liite 2) 

 

 


