
SUOMEN	  JOUSIAMPUJAIN	  LIITTO	  RY	  	  

Suomen	  Jousiampujain	  Liiton	  sääntömääräinen	  kevätkokous	  22.4.2017	  kello	  16.30	  Viking	  Line	  Mariella	  
(Auditorio)	  

	  

Liiton	  puheenjohtaja	  avasi	  kokouksen	  klo	  16.40.	  

1.	  Kokouksen	  puheenjohtajaksi	  valittiin	  kokouksen	  avaaja	  Petteri	  Alahuhta,	  sihteeriksi	  Saskia	  Halminen,	  
pöytäkirjantarkastajiksi	  ja	  ääntenlaskijoiksi	  Jaakko	  Setälä	  ja	  Mika	  Savola.	  

	  

2.	  Todettiin	  kokouksen	  laillisuus	  ja	  päätösvaltaisuus	  sekä	  tarkastettiin	  edustajien	  valtakirjat	  (ks.	  liite).	  

Liiton	  sääntöjen	  10§:	  

Varsinaisissa	  	  liittokokouksissa	  	  käsiteltäviksi	  	  tarkoitetut	  	  asiat	  	  on	  	  jätettävä	  	  hallitukselle	  	  kirjallisesti	  
viimeistään	  	  kuusikymmentä	  	  päivää	  	  ennen	  	  kokousta.	  	  Kevätkokouksen	  	  materiaalit	  	  ovat	  	  nähtävillä	  
viimeistään	  	  viikkoa	  	  ennen	  	  kokousta	  	  liiton	  	  verkkosivuilla.	  	  Materiaalista	  	  tehdään	  	  uutinen	  	  liiton	  
etusivulle.	  	  

	  

3.	  Esitettiin	  liittohallituksen	  laatima	  edellisen	  toimintakauden	  toimintakertomus,	  liiton	  tilinpäätös	  ja	  
tilintarkastajien	  lausunto.	  

Toiminnanjohtaja	  esitteli	  lyhyesti	  viime	  vuoden	  toimintaa.	  Vuoden	  kohokohta	  oli	  saada	  2	  edustajaa	  Rion	  
olympialaisiin.	  Käytiin	  keskustelua	  maastoammunnasta	  ja	  sen	  tuomaroinnista.	  

Korjaukset	  toimintasuunnitelmaan:	  Yhdenvertaisuussuunnitelma	  ei	  ollut	  kyseessä	  jäsenkysely.	  Aki	  
Paavolainen	  ja	  Vili	  Toivanen	  lisätään	  maajoukkueeseen.	  Anne	  Lanteen	  irtisanoutuminen	  tapahtui	  
marraskuussa,	  realisoitui	  vuodenvaihteessa.	  Kevään	  seuratoimintapäivät	  järjestettiin	  vuonna	  2016.	  Lisätään	  
Jaakko	  Setälä	  hallituksen	  kokoonpanoon.	  Oikoluetaan	  dokumentti	  ja	  yhteneväistetään	  muotoilut.	  

Esitettiin	  kokousväelle	  kokouksen	  äänimäärä.	  

Toiminnanjohtaja	  esitteli	  tilinpäätöksen	  lyhyesti.	  Käytiin	  lyhyt	  keskustelu	  tappiosta	  ja	  todettiin	  se	  
perustelluksi.	  

Tilintarkastajan	  lausunto	  esiteltiin	  kokoukselle.	  

	  

4.	  Vahvistettiin	  tilinpäätös	  ja	  päätettiin	  vastuuvapauden	  myöntämisestä	  liittohallitukselle	  ja	  muille	  
tilivelvollisille.	  

	  

5.	  Vahvistettiin	  kurinpitomääräykset.	  

	  

6.	  Ei	  muita	  asioita.	  

	  



Puheenjohtaja	  päätti	  kokouksen	  klo	  18.17.	  

	  

	  

Viking	  Mariella	  22.4.2017	  

	  

___________________________________	   	   _________________________________	  

Petteri	  Alahuhta,	  kokouksen	  puheenjohtaja	  	   Saskia	  Halminen,	  kokouksen	  sihteeri	  

	  

	  

	  

___________________________________	   	   _________________________________	  

Jaakko	  Setälä,	  pöytäkirjantarkastaja	   	   Mika	  Savola,	  pöytäkirjantarkastaja	  

	  

	  

Kokouksessa	  läsnä	  olevat	  seurat:	  

1.	  Länsirajan	  Jousiampujat	  ry	  

2.	  Achilles	  ry	  

3.	  Tampereen	  jousiampujat	  ry	  

4.	  Piili	  ry	  

5.	  Järvenpään	  jousiampujat	  ry	  

6.	  Äetsän	  jousiampujat	  ry	  

7.	  Riihi-‐jouset	  ry	  

8.	  Ascella	  ry	  

9.	  Oulun	  Jousimiehet	  ry	  

10.	  Arcus	  ry	  

11.	  Iitin	  Jousiampujat	  ry	  

12.	  Robin	  Hood	  ry	  

13.Artemis	  ry	  

14.Lapin	  Jousi	  ry	  

15.Koillis-‐Savon	  Sulka	  ry	  

	  


