
PÖYTÄKIRJA SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:N 
KESKI-SUOMEN ALUEEN SYYSKOKOUKSESTA 
 
27.10.2010 klo 18.35-20.13 
Laukaa, KSA:n maja 
 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen 

 
a) Aluejaoston varapuheenjohtaja Markku Uusitalo toivotti kaikki 
tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.35 
b) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
 Puheenjohtajaksi valittiin Markku Uusitalo 
 Sihteeriksi valittiin Juha Sirkka 
c) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 
 Valittiin Ossi Hellman ja Pekka Olkkonen 
d) Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

Päätettiin, että ptk tarkastajat toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina 

e) Todetaan äänivaltaiset edustajat ja muut kokouksessa 
läsnäolevat    Katso liite 1) 
 1 valtakirja, 5 läsnäolijaa 
f) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

   Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 Hyväksyttiin liitteenä 2) oleva työjärjestys 

 
3. Valitaan aluejaostoon jäsenet erovuoroisten tilalle 

 
Erovuoroisten tilalle valittiin kaudelle 2011-12: Teemu Lahti 
SaarA uudelleen, Jeni Päivinen  KarMAS ja Juhani Öhman TiA 
 
Jatkavat vuonna 2011:  
 
Puheenjohtajaksi valittu Antti Mustonen, Viljo Kuparinen, Markku 
Uusitalo ja Juha Sirkka  

 
   

4. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan 
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 
 Valittiin Birgitta Manninen, varalla Ossi Hellman 
 ja Heikki Pietikäinen, varalla Pekka Olkkonen 

 
5. Valitaan alueen SAL-valtuustoehdokkat kaudelle 2011-12 

Valittiin Juhani Sillanpää KeuSA ja hänelle varamies Antti 
Mustonen KeuSA  sekä Teemu Lahti SaarA ja hänelle varamies 
Juhani Öhman TiA 



6. Vahvistetaan aluejaoston palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2011 
Päätettiin, että jäsenille ei makseta palkkioita ja matka- ym. 
korvaukset suoritetaan SAL:n matkustussäännön mukaisesti 
 

7. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle 2011 
Hyväksyttiin aluejaoston esittämä toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2010, seuraavalla  muutoksella Hallinto ja 
talous-osaan:  ”Alueveroa peritään 1€/suoritus 
aluemestaruuskilpailuista. Jaosto laskuttaa järjestäjää 
tulosluettelon perusteella.”  
Vastaavasti talousarvioon lisättiin 300€ varainhankintaan tilille 
5040 ja vastaavasti 300e materiaali- ja valmennuskuluihin.  
Liite 3 (lopullinen versio) 

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

  Todettiin, ettei asioita ole esitetty. 
 

9. Muut aluejaoston esittämät asiat 
Todettiin, että alueen ennätysluettelo on päivitetty ja julkaistaan 
SAL kotisivulla j alähetetään seuroille. Uusien ennätysten diplomit 
lähetetään seuroittain.  

 
10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisesta keskustelusta ja päätti 
kokouksen klo 20.13 

 
 
Jyväskylässä, 27. lokakuuta 2010 
 
______________________                   _______________________ 
Markku Uusitalo, puheenjohtaja     Juha Sirkka, sihteeri 
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todistamme sen kokouksen kulun 
mukaiseksi 
 
__________________, ____  ____________kuuta 2010  
 
 
________________________ _______________________ 
Ossi Hellman  Pekka Olkkonen 
 
 
 



      Liite 1) 
 

 
 
 
KOKOUSKUTSU 
 

KESKI- SUOMEN ALUEEN SYYSKOKOUS 

 

Aluejaosto kutsuu Keski-Suomen alueen ampumaseurojen virallisia edustajia ja kaikkia 
ampumaseurojen jäseniä alueen sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään KSA:n 
majalla Ampumaradantie 1 Leppävesi. 

 
 Keskiviikkona, lokakuun 27. päivänä 2010 klo 18.30 alkaen. 
 

Aluekokoukseen on jokainen alueen ampumaseura oikeutettu lähettämään yhden (1) 
äänivaltaisen edustajan valtakirjalla sekä muita jäseniään.  Äänivaltainen edustaja saa 
edustaa vain yhtä seuraa ja jokaisella äänivaltaisella edustajalla on kokouksessa yksi (1) ääni. 
 
 
Kaikki joukolla mukaan keskustelemaan alueen urheiluammunnan kehittämisestä! 

 
 

Kahvitarjoilu! 

 

Tervetuloa! 
 

 

 
 Antti Mustonen 
 puheenjohtaja 
 

jakelu: Alueen ampumaseurat / seurat tiedottavat jäsenilleen 
Aluejaoston jäsenet 

 
tiedoksi SAL 
 
Liite:  Valtakirja ja esityslista 
  

 



     Liite 1) 
 



  
     Liite 2) 

 

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 
 

27.10.2010  
 
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: Teemu Lahti, Pasi Lehikoinen, Otso Heikkinen  
 
jatkavat toisen vuoden: Antti Mustonen, Juha Sirkka, Markku 
Uusitalo, Viljo Kuparinen 

  
4. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan 
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 
 
5. Valitaan kaksi ehdokasta SAL liittovaltuustoon kaudelle 20110-12 ja heille 
varajäsenehdokkaat 

 
6. Vahvistetaan aluejaoston palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2010. 

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

 
9. Muut aluejaoston esittämät asiat. 
  

 
10. Kokouksen päättäminen. 
 

 

 

 



 

Liite 3) 

Talousarvio ja budjettiesitys vuodelle 2011 (kokouksessa hyväksytty versio)  

 

 


