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  JALASJÄRVI AIRSOFT RY 

  Kevätkokous 2016 

  Pöytäkirja 

 
 

 

Aika: Lauantaina 2.4.2016 

 klo. 16.00 

 

Paikka: Nuorisotalo Wilhola 

 Keskustie 29, Jalasjärvi 

 

Paikalla 20 jäsenmaksun maksanutta yhdistyksen jäsentä. 

 

1 § Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja Joni Viitala avasi kokouksen klo 16.15 

 

2 § Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Viitala, sihteeriksi valittiin Aku Autio, 

pöytäkirjantarkastajiksi Elias Koskiniemi ja Sami Ristimäki, ääntenlaskijoiksi Lauri Seppälä 

ja Ville Koskela 

 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Jäsenistölle on tiedotettu kokouksesta siten että kokouskutsu on ilmoitettu yhdistyksen 

nettisivuilla ja Facebook-sivuilla kuukausi ennen kokousta. 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Päätettiin käsitellä ’’§ 9 Biokuulapakko yhdistyksen tapahtumiin’’ kohdassa 5 §. 

 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

 

5 § Biokuulapakko yhdistyksen tapahtumiin 

Lauri Mäenpää esitteli asian hyviä ja huonoja puolia. Käydyn keskustelun perusteella 

päätettiin lähtökohtaisesti suositella biokuulia käytettäväksi yhdistyksen peleissä ja rajata 

pakollisuutta koskevan esityksen koskemaan Vuohiluoman ja Kiimakallion alueita. Kokous 

päätti suorittaa asiasta käsiäänestyksen (Liitteenä ÄÄNESTYS 1). 

 

Kokous päätti olla esittämättä biokuulien käytön pakollisuutta millään pelialueella. Sen 

sijaan yhdistys suosittelee biokuulien käyttöä pelialueillaan. 
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6 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

Puheenjohtaja Joni Viitala ja rahastonhoitaja Kalle Seppälä esittelivät tilinpäätöksen, 

vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. 

Palkittiin Elias Koskiniemi ja Jarno Raja vuonna 2015 ahkerimmin peleissä käyneinä 

yhdistyksen jäseninä. 

 

7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Tilinpäätös vahvistettiin ja edelleen myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. Kohdan puheenjohtajana toimi yhdistyksen jäsen Janne Mannila. 

 

8 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio 

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. 

 

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 vahvistettiin. 

 

9 § Yhdistyksen jäsenedut ja yhteistyö 

Todettiin yhdistyksen jäsenedut ja yhteistyö. PCB-Airsoft on otettu pois 

yhteistyökumppaneista ja tilalle on otettu Atom Airsoft. Yhdistys on hyväksytty 

valtakunnallisen airsoft-harrastajien edunvalvontaorganisaatio Airedin jäseneksi. 

 

10 § MMETA (Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat) 

10.1 Keskusteltiin jäsenlomakkeen täyttämisen ja jäsenmaksun suorittamisen 

helpottamisesta. Hallitus velvoitettiin selvittämään asiaa ja mahdollisuuksien mukaan 

tekemään esimerkiski verkkolomakkeen jäsenhakemukselle ja pankkinamiskan 

jäsenmaksujen maksamiseksi. 

 

10.2 Ville Koskela ja Jani-Matti Ylikoski järjestävät perinteiset onkikisat Lamminjärvellä 

tulevana kesänä. Koitetaan peitota Pentinmäen Ville ja saada häneltä palkinto kiertoon. 

 

10.3 Offaria ehostettava ja uutta soraa tuotava. Juarezia laajennettava ja lisää tupia 

tehtävä. 

 

11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Joni Viitala päätti kokouksen klo 18.40 

 

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

__________________________  __________________________ 
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ÄÄNESTYSPÖYTÄKIRJA  

 

ÄÄNESTYS 1 

 

Yhdistys määrää biokuulien käyttämisen pakolliseksi Vuohiluoman jaKiimakallion 

pelialueilla ja kieltää muovikuulien käytön edellä mainituilla alueilla 1.1.2017 alken. 

 

20 ääniokieutettua jäsentä. 

 

VAIHTOEHTO TULOS 

Kyllä (esityksen puolesta) 4 

Ei (esitystä vastaan) 8 

Tyhjä (ei kantaa) 8 

YHTEENSÄ 20 

 


