SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY
LIITTOKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

PÖYTÄKIRJA
13.3.2021

13.3.2021 klo 13.00
Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa, lisäksi Teams-etäyhteys koronavirustilanteen
vuoksi
19 jäsentä ja 70 ääntä sekä 3§:ssä todetut muut läsnäolijat
Jäsenyhdistys (19)
Etelä-Saimaan Ampujat
Haukilahden Urheiluampujat
Härmän Seudun Ampujat
Joensuun Ampujat
Jämsän Seudun Ampujat
Kuopion Amp.- ja Mets.seura
Kymppi-64
Orimattilan Seudun Urh.ampujat
Oulun Metsästys- ja Ampumas.
Poliisien Ampumaseura
Raseborg Skyttar
Rauman Seudun Urheiluampujat
Satakunnan Ampujat
Suomen Metsästysyhdistys
Säkylän Seudun Ampujat
Toijalan Urheiluampujat
Turun Seudun Ampujat
Svenska Finlands Sportskyttef.
Reserviläisliitto

etä
etä
etä
etä
etä
etä
etä
etä
etä
etä
etä
etä
läsnä
etä
etä
etä
etä
etä
etä

Jäsenmäärä Äänimäärä (70)
192
2
212
3
108
2
116
2
106
2
396
4
308
4
209
3
639
7
507
6
479
5
424
5
838
8
396
4
372
4
83
1
524
6
1
1

Valtakirja
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
Valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
Valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK
valtakirja OK

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Liiton puheenjohtaja Vesa Nissinen avasi kokouksen klo 13.00.
2§
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valittiin kokouksen
- puheenjohtajaksi Vesa Nissinen
- sihteeriksi Anne Laurila
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa Jorma Röppänen ja Matti Viljakainen
- kaksi ääntenlaskijaa Olli Törni ja Janne Huttunen
3§
LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Suoritettiin jäsenyhdistysten edustajien valtakirjojen tarkastus, todettiin edustettuina olevat
jäsenyhdistykset (19) ja näiden äänimäärät (70) sekä vahvistettiin äänimääräluettelo. Lisäksi
todettiin muut läsnäolijat: puheenjohtaja Vesa Nissinen, hallituksen jäsenet Mikko Taussi,
Antti Hannula, Jaakko Hyvätti, Johanna Björkroth, Satu Luoto, Marja Maunula,
liittovaltuuston jäsenet Riku Kalinen, Heikki Pääkkönen, Matti Viljakainen, Jorma Röppänen,
Georg-Peter Björkqvist, Jarmo Engblom, Markus Ahtiainen ja liiton toimihenkilöt Anne
Laurila, Lassi Palo, Olli Törni.
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Lisäksi todettiin, että kokoukseen yritti ilmoittautua määräajan jälkeen kolme jäsenseuraa,
joita ei voitu hyväksyä kokouksen osallistujiksi. Kokouskutsussa oli asetettu liittohallituksen
määräämä viimeinen ilmoittautumispäivä, johon mennessä myös valtakirja oli tullut
toimittaa. Ns. väliaikaislain 4 §:n perusteella hallitus voi määrätä ilmoittautumispäivän, johon
mennessä kokoukseen tulee ilmoittautua, jotta voi osallistua kokoukseen.
4§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SAL:n toimintasääntöjen mukaan SAL:n kokouksen kutsuu koolle liittohallitus.
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenelle jäsenluettelossa olevin osoittein
viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta ja julkaistava vähintään neljä viikkoa ennen
kokousta liittovaltuuston syyskokouksen määräämässä sanoma- tai aikakauslehdessä.
SAL:n kokouksen esityslista liitteineen on lähetettävä jäsenyhdistyksille viimeistään kolme
viikkoa ennen kokousta.
Ennakkoilmoitus jäsenille varsinaisen kokouksen ajasta ja paikasta julkaistaan viimeistään
kaksi kuukautta ennen kokousta Urheiluampuja-lehdessä.
Ennakkoilmoitus SAL:n kokouksesta on julkaistu Urheiluampuja-lehdessä 5/2020,
ilmestymispäivä 15.12.2020. SAL:n kokouksen kutsu on ollut Urheiluampuja-lehdessä
5/2020, ilmestymispäivä 15.12.2020, SAL:n kokouksesta on lähetetty seuroille kirjallinen
kutsu 29.1.2021. Kokouksen esityslista on lähetetty seuroille samassa yhteydessä kutsun
kanssa 29.1.2021. Esityslistan liitteet on lähetetty seuroille 29.10.2020.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitetään, että kokouksen työjärjestyksenä käytetään 29.1.2021 jäsenyhdistyksille lähetettyä
SAL:n kokouksen esityslistaa.
Päätös: Päätettiin esitetysti.
6§
LIITTOVALTUUSTON JÄSENTEN MATKAKORVAUKSET
Liittohallitus esittää, että liittovaltuuston jäsenille korvattaisiin matkat SAL:n
matkustussäännön mukaan. Matkustussääntö liitteenä (LIITE 1).
Päätös: Päätettiin esitetysti.
7§
LIITTOHALLITUKSEN SELOSTUS SAL:N TOIMINNASTA JA TALOUDENHOIDOSTA KAHDELTA EDELLISELTÄ
VUODELTA JA TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNTAVIIVAT SEURAAVAKSI KAKSIVUOTISKAUDEKSI
Käsitellään liittohallituksen selostus SAL:n toiminnasta ja taloudenhoidosta kahdelta (2)
edelliseltä vuodelta ja keskustellaan ja päätetään toiminnan ja talouden suuntaviivoista
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi esityslistan liitteenä jäsenille toimitetun kirjallisen
selvityksen pohjalta.
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Liittohallituksen selostus kahdelta edelliseltä vuodelta käsitellään liitteenä olevan grafiikan
pohjalta (LIITE 2). Keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi tarkoitettu strategia liiton
toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraaviksi vuosiksi on liitteenä (LIITE 3).
Päätös: Hyväksyttiin liittohallituksen selostus SAL:n toiminnasta vuosilta 2018-2019 ja
päätettiin toiminnan ja talouden suuntaviivat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen
esityksen mukaisesti.
8§
LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Valitaan liittohallituksen puheenjohtajan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Liittohallituksen puheenjohtajasta käytetään nimitystä SAL:n puheenjohtaja.
Liittovaltuuston kevätkokous 2018 antoi ehdollepanotoimikunnalle tehtäväksi valmistella
SAL:n kokouksen ja liittovaltuuston kokouksen henkilövalintoja.
Ehdollepanotoimikunta esittää, että liiton puheenjohtajaksi kahdeksi seuraavaksi
kalenterivuodeksi valitaan Vesa Nissinen, joka on toiminut liiton puheenjohtajana vuodesta
2017 alkaen.
Päätös: Valittiin yksimielisesti Vesa Nissinen liiton puheenjohtajaksi.
9§
LIITTOVALTUUSTON JÄSENTEN VALINTA SAL:N TOIMINTASÄÄNTÖJEN 14 §:N MUKAISESTI
Valitaan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi liittovaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet sääntöjen 14 §:n mukaisesti.
14 §
Liittovaltuustoon valitaan SAL:n varsinaisessa kokouksessa kahdeksi (2) seuraavaksi
kalenterivuodeksi kerrallaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
1.

Yksi (1) jäsen ja tälle henkilökohtainen varajäsen kunkin SAL:n aluejaoston
toiminta-alueella toimivien edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen
paikallisten ampumayhdistysten yhteenlaskettua alkavaa 1000 jäsentä kohti
kuitenkin enintään viisi jäsentä/alue.

2.

yksi (1) jäsen ja tälle henkilökohtainen varajäsen jokaisesta SAL:n jäsenenä
olevasta edellä 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa tarkoitetusta
jäsenyhdistyksestä, jolla on edustus SAL:n liittovaltuustossa tämän
sääntömuutoksen voimaantullessa ja

3.

enintään kolme (3) lisäjäsentä SAL:n jäsenyhdistysten jäsenistä.

Päätös: Päätettiin liittovaltuuston jäsenet esitetysti liitteen 4 mukaisesti. Lisäjäseniä ei
lopulta valittu.
10§
LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Liittohallitus esittää liiton toimintasääntöjen muuttamista. Nykyiset säännöt ja
vahvistettavaksi esitetyt uudet säännöt on esitetty rinnakkain liitteessä (LIITE 5).
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Päätös: Poliisien Ampumaseura ehdotti, että liittohallituksen esittämiä sääntöjä ei
hyväksytä. Ehdotusta kannatettiin. Koeäänestyksen perusteella kolme seuraa oli
vastaehdotuksen kannalla, joten suoritettiin varsinainen äänestys sähköisesti Vote by
Hejmo -järjestelmän kautta. Sääntöjen hyväksymistä kannatti 52 ääntä, 18 oli vastaan.
Liiton sääntöjen 25§:n mukaan sääntöjen 2, 4 ja 25 §:ien muuttamisesta tehtävää päätöstä
tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.
Sääntöjen hyväksymiseen olisi vaadittu 53 ääntä, joten sääntöjä ei hyväksytty.
11§
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Liittohallitukselle ei ole esitetty asioita käsiteltäväksi kokouksessa sääntöjen määräämään
1.9. mennessä.
Myöskään SAL:n alueiden ja niihin kuuluvien seurojen tai aluetoiminnan sääntöjen
vahvistamiselle ei ole tässä kokouksessa tarvetta. Aluetoiminnan sääntöihin voidaan palata,
kun liiton sääntömuutos on ensin saatettu voimaan.
12§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32.

Vesa Nissinen
Kokouksen puheenjohtaja

Anne Laurila
Kokouksen sihteeri

Jorma Röppänen
Pöytäkirjan tarkastaja

Matti Viljakainen
Pöytäkirjan tarkastaja
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 4 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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