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JALASJÄRVI AIRSOFT RY
Syyskokous 2021
Pöytäkirja

Aika:
Lauantai 24.10.2021 klo 17.00
Paikka:
Nuorisotalo Wilhola, Knuuttilantie 6, Jalasjärvi
Discord -etäyhteys
Paikalla:
Paikalla 9 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä, joista 2 etäyhteyden kautta.

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Lauri Mäenpää avasi kokouksen klo 17.02.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Lauri Mäenpää ja pöytäkirjantarkastajiksi, ja
ääntenlaskijoiksi Jere Juppo ja Jarkko Välkkilä.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 9 jäsentä, joista 2
etäyhteydellä.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Lisättiin kohdat 10 ja 11, jolloin näiden sisältämät
asiat, voitiin käsitellä omina pykälinään.

1

Jalasjärvi Airsoft RY
Syyskokous 2021

5 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kaudelle 2022
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Mäenpää. Hallituksen jäseniksi valittiin Kalle
Seppälä, Jarkko Välkkilä, Paul Smeds ja Jere Juppo. Varajäseniksi valittiin Atte Haapanen
ja Joni Viitala. Sihteeriksi valittiin Joni Viitala. Päätökset syntyivät yksimielisesti, eikä
äänestystä vaadittu.

6 § Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille toiminnan varatarkastajat
Valittiin toiminnantarkastajaksi Marjukka Kätevä ja varalle Elina Knuuttila.

7 § Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 10 euroa ja liittymismaksu 5 euroa. Päätettiin pitää
maksut ennallaan.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä 49 jäsentä.

8 § Pelaajakyselyn läpikäynti
Käytiin läpi pelaajakysely kohta kohdalta. Vastaajia kyselyyn oli 37. Arvottiin lopuksi
lahjakortti vastanneiden kesken. Lahjakortin voitti Matti “Mazor” Jaakkola. Lahjakortin
arvoksi päätettiin 50€. Voittaja saa vapaavalintaisesti valita lahjakortin jostain yhdistyksen
yhteistyö-liikkeestä. Pöytäkirjan liitteenä myös 2019 pidetyn kyselyn tulokset, joita voi
verrata vuoteen 2021.

9 § Yhdistystyöstä palkitseminen
Hallituksen päätöksestä Kari Knuuttila valittiin yhdistyksen Kunniapuheenjohtajaksi,
kiitollisuuden osoituksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Karille luovutetaan
yhdistyksen standaari, ja kunniakirja.

Saavutuksista mainittakoon yhdistyksen perustaminen, nettisivujen perustaminen ja
ylläpitäminen, pelitoiminnan ja pelinjohtotoiminnan suuntaviivojen näyttö. Lisäksi toiminta
merkittävässä roolissa verkostoitumisessa muiden valtakunnallisten toimijoiden kanssa,
sekä lajin kehittämiseen tähtäävä toiminta ja yhdistyksen kartalle tuonti valtakunnallisesti.
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10 § Hallituksessa roolien vaihdos
Jodi Rintamäki on omasta tahdostaan halunnut luopua hallituspaikastaan
pelialuevastaavana, ja jatkaa loppuvuoden vara-jäsenenä. Jarkko Välkkilä nostetaan
varajäsenestä Rintamäen tilalle hallitukseen loppuvuodeksi toimimaan pelialuevastaavana.

11 § Uusien jäsenten hyväksyntä
Tällä päivämäärällä tehtyjen jäsenhakemusten perusteella hyväksyttiin Valtteri Lehto ja
Mika Nortunen yhdistyksen jäseniksi.

12 § Muut mahdolliset esille tulleet asiat
-

13 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39.

Puheenjohtaja:

__________________________
Lauri Mäenpää

Pöytäkirjantarkastajat:

__________________________
Jere Juppo

__________________________
Jarkko Välkkilä
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