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   JALASJÄRVI AIRSOFT RY 

  Kevätkokous 2023 

  Pöytäkirja 

 
 

 

Aika: 

  Lauantai 11.3.2023 klo 16.30 

Paikka: 

 ABC Jalasjärvi, yläkerran kabinetti, Oikotie 1, 61600 Jalasjärvi 

 Discord -etäyhteys: https://discord.com/invite/eqmBvzB 

Paikalla: 

  Paikalla 7 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä. 

 

1 § Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja Lauri Mäenpää avasi kokouksen klo 16.34. 

 

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Mäenpää ja sihteeriksi Jere Juppo. Pöytäkirjantarkastajiksi 

ja ääntenlaskijoiksi molempiin tehtäviin valittiin Paul Smeds ja Jarkko Välkkilä. 

 

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7 jäsentä. 

 

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
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5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

Lauri Mäenpää esitteli vuosikertomuksen, sekä Kalle Seppälän koostaman tilinpäätöksen 

ja toiminnantarkastajan lausunnon. Hyväksyttiin asiakirjat. 

 

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 

 

7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio 

Lauri Mäenpää esitteli toimintasuunnitelman, sekä tulo- ja menoarvion. Vahvistettiin 

esityksen mukaisesti. 

 

8 § Vuoden tulevat tapahtumat 

Lauri Mäenpää, Jere Juppo ja Jarkko Välkkilä esittelivät vuoden tulevia tapahtumia. 

 

25.2.2023  Jäsenten kevätreissu – 

ASA-areena ja 

Varusteleka 

Jere Juppo – ASA-

areena/aikataulut 

Lauri Mäenpää - Kyyditys 

11.3.2023  Kevätkokous + kirppari 

+ löytötavara 

huutokauppa 

Lauri Mäenpää + hallitus 

28.3.2023  Pelinjohtajapalaveri Jere Juppo 

15.4.2023  Toukokylvö 2 Jarkko Mäkelä ja Jere 

Juppo 

27.6.-1.7.2023 Ruåtti Berget 19 Lauri Mäenpää 

2-5.8.2023 Padasjoki TSTOS 23  

Loppukesä  Pelinjohtajapalaveri Jere Juppo 

elo-syyskuu  Mettäpeli 2023  

loka-marraskuu  Syyskokous + kirppari Lauri Mäenpää 

  Itsenäisyyspelit 2023  

  Talkootoiminta 2023 Jarkko Välkkilä 
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9 § Pitkäaikaisesta yhdistystyöstä palkitseminen 

Yhdistyksen hallitus on päättänyt kutsua Joni Viitalan yhdistyksen kunniajäseneksi, sekä 

palkita tämän standaarilla ja kunniakirjalla. Joni Viitala on ansioitunut tehden pitkään työtä 

yhdistyksen hyväksi, muun muassa kehittämällä yhdistystä, järjestämällä pelitoimintaa, 

sekä tuomalla yhdistystä kaiken kansan tietouteen mm. erilaisissa paikallisissa 

harrastustapahtumissa, sekä toimimalla pitkään yhdistyksen puheenjohtajan tehtävissä. 

 

10 § Pelisääntöjen päivitys ajantasalle 

Hallituksen ehdotuksien mukaan päivitettiin pelisääntöjä lisäten ja muokaten sääntökohtia. 

Muutokset ovat: 

 

-Kohta 4.3. Sisällytetään 10 m sisältä ulos, ulkoa sisälle sarjatulen varoetäisyyteen myös 

ulkona kaikki toiminta. Eli joka paikassa sarjatulen raja n. 10 m. 

 

-Lisätään kohta 4.5: ”Päätä pienemmistä aukoista ampuminen on kielletty alle 5 m 

etäisyydeltä (esim. oven ja karmin väli, tai oksan reikä)” 

 

-Kohta 5.6. Kranaatteja saa käyttää ainoastaan kerran. Kranaatin saa uudelleen käyttöön 

vasta mahdollisen respauksen tai uuden pelin aloituksen jälkeen. 

 

-Kohta 6.2. Poistetaan maininta paikoillaan makaamisesta osuman otettuaan. Näinollen ei 

tarvitse jäädä esim. sohjoon makaamaan, kun on osunut. 

 

-Lisätään kohta 6.5: ”Pelistä eliminoiduttuaan pelaaja ei saa enää kommunikoida 

pelillisistä asioista vielä pelissä mukana olevien kanssa. "Kuolleet ei puhu".” 

 

-Lisätään kohta 7.1. ”Aseiden tehot mitataan jouleissa pelikuulalla.”. Muutetaan 

viritysrajoista kertovat kohdat kaikki kohdan 7.2. alle, sekä näinollen numeroidaan muut 

kohdat uudelleen. Päivitetään nykyinen kohta 7.4. 1,6 joulesta 1,7 jouleen sarjatulen 

mukaan asioiden yksinkertaistamiseksi. 
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-Lisätään kohta 8.5: ”Vastustajan radiokanavien salakuuntelu/häirintä kielletty, mikäli ei 

toisin mainita.” 

 

*Päivitetyt säännöt päivätään tälle päivälle 11.3.2023 

 

11 § Tradesoftin yhdistyksen toimintaa tukevan yhteistyötarjouksen esittely ja 

hyväksyttäminen vuodelle 2023 

Vuonna 2023 Tradesoft haluaa viimevuoden tapaan tukea yhdistyksen toimintaa 

tarjoamalla aktiivisille yhdistystoimijoille kuten hallituksen jäsenille, sekä muille kriittisille 

toimijoille, 10 % alekoodin verkkokauppaansa. Ehtona tähän on Tradesoftin bannerin 

esittäminen nettisivuilla, sekä pelipaikalla. 

 

Ehdotetaan yhteistyötarjouksen hyväksymistä täyttämällä tarjouksen ehdot, sekä 

tarjoamalla aktiivitoimijoille käyttöön tarjouksen tuoma 10 % alennus verkkokauppaan. 

Aktiivitoimijoiksi hallitus on päättänyt ehdottaa vuonna 2023 toimivia pelinjohtajia, 

vuokravälinevastaavia, sekä hallituksen jäseniä. 

 

Hyväksyttiin Tradesoftin tarjous. Kokouksessa paikalla kaksi ei-aktiivitoimija, jotka 

hyväksyivät esityksen. 

 

12 § Uusien jäsenien hyväksyminen 

Hyväksyttiin uudet jäsenet: 

-Sakari Ala-Nikkola 

-Linus Uusipaavalniemi 

-Patrik Lepistö 

-Janne Mattsson 

 

13 § Muut mahdolliset esille tulleet asiat 

Lauri Mäenpää esittää yhdistykselle kulukorvauslaskun kirjekuorista ja postimerkeistä 

uusille jäsenille lähteviin kirjeisiin. Summa yhteensä 116,78 €. Hyväksyttiin lasku ja 

ohjataan rahastonhoitajalle maksettavaksi. Paul Smeds esittää kulunkorvauslaskun 

kirpputoripäivän tarjoilusta (mm: Makkaraa, mehua ja muuta) 25,76 €. Hyväksyttiin lasku ja 

ohjataan rahastonhoitajalle maksettavaksi. 
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14 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:03. 

 

 

 

 

Puheenjohtaja: 

 

 

__________________________ 

Lauri Mäenpää 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

__________________________  __________________________     

Jarkko Välkkilä    Paul Smeds 

 


