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SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY 
Lounais-Suomen aluejaosto 
 
    10.10.2019 
 
 
 
KOKOUSKUTSU 
 
 
SAL:n Lounais-Suomen aluejaosto kutsuu alueen seuroja osallistumaan SAL:n Lounais-Suomen alueen 
syyskokoukseen torstaina 31.10.2019 klo 19.00. Kokous pidetään Kauttuan Rataravintolassa, Ratakaari 
7, 27500 Kauttua. 
 
Kahvitarjoilu 
 
 
Tervetuloa 
Aluejaosto 
 
 
 
4 § 
ALUEKOKOUS, ÄÄNIVALTAISUUS JA PÄÄTÖKSENTEKO KOKOUKSESSA 
 
Aluekokouksia on vuosittain kaksi (2); 
kevätkokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään syys-lokakuussa. 
 
Ylimääräisiä kokouksia pidetään joko edellisen kokouksen päätöksellä tai, jos aluejaosto pitää sitä 
tarpeellisena. Lisäksi ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään neljäsosa 
(1/4) alueen seuroista sitä kirjallisesti aluejaostolta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi, jolloin kokous 
on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
Aluekokouksen kutsuu koolle aluejaosto. Kokouskutsu lähetetään kirjallisena seuroille kolme (3) viikkoa 
ennen kokousta. Aluekokouksen esityslista liitteineen lähetetään seuroille 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 
 
Aluekokoukseen on jokainen toiminta-alueen seura oikeutettu lähettämään yhden (1) äänivaltaisen 
edustajan sekä muita edustajia, joilla on kokouksessa vain puheoikeus. Edustajien tulee olla 
edustamansa seuran jäseniä. Kukin edustaja saa edustaa vain yhtä seuraa ja kukin äänivaltainen 
edustaja äänestää yhdellä äänellä kutakin edustamansa jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän alkavaa 
100-jäsentä kohti, kuitenkin enintään viidellä (5) äänellä. 
Työsopimussuhteessa SAL:oon oleva henkilö ei voi olla äänivaltaisena edustajana kokouksessa. 
  
Aluekokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista 
äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Käsittelyn pohjana aluekokouksessa on, ellei 
toisin päätetä, aluejaoston esitys. 
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ALUEEN SYYSKOKOUS 
 
Aika torstaina 31.10.2019 klo  
 
Paikka Kauttuan Rataravintola, Ratakaari 7, 27500 Kauttua 
 
Asiat 1.  Suoritetaan kokouksen järjestäytyminen 

a) kokouksen avaus 
b) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
d) valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 
e) todetaan äänivaltaiset edustajat ja muut kokouksessa läsnä olevat 
f) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
2.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
3.  Valitaan aluejaoston jäsenet erovuoroisten tilalle ja määritellään heidän vastuualueensa 

Erovuorossa ovat Rami Vuorinen (Säkylän Seudun Ampujat), Jorma Lång 
(Kankaanpään Ampumaurheilijat), Jarmo Engblom (Turun Seudun Ampujat). 
 

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

Tilit ja taloushallinto on siirretty vuoden 2019 alussa SAL:n hoidettavaksi. 
Tämän vuoksi aluejaostolla ei ole tarvetta toiminnantarkastajien valinnalle. 

 
5.  Vahvistetaan aluejaoston jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset  
 
6.  Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle  

 
7.  Käsitellään seurojen vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta käsiteltäväksi  
esittämät asiat 
 
8.  Muut aluejaoston esittämät asiat 
 
9.  Kokouksen päättäminen
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VALTAKIRJA 
 
 
Jäsenemme  ____________________________________________________ 
 
 
 
toimii äänivaltaisena ________________________________________________:n edustajana  
 
 
SAL:n Lounais-Suomen alueen yleisessä kokouksessa. 
 
 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Paikka ja päiväys:  ___________________  _____ / _____    _________ 
 
 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Nimenselvennys   Nimenselvennys 
 
 
 
 
 
 


