
Suomen	  Jousiampujainliiton	  syyskokous	  

Varalan	  Urheiluopisto,	  Tampere	  

14.10.17	  klo	  14	  

	  

Liiton	  sääntöjen	  12	  §	  mukaan	  syyskokouksessa	  
	  

1.	  Valitaan	  kokouksen	  puheenjohtaja,	  sihteeri,	  kaksi	  pöytäkirjantarkastajaa	  ja	  kaksi	  ääntenlaskijaa	  

Liiton	  puheenjohtaja	  Petteri	  Alahuhta	  avasi	  kokouksen	  klo	  14.13.	  

Puheenjohtajaksi	  valittiin	  Petteri	  Alahuhta,	  sihteeriksi	  Saskia	  Halminen,	  pöytäkirjantarkastajiksi	  ja	  
äänteenlaskijoiksi	  Seppo	  Hätönen	  ja	  Jani	  Savilampi.	  

	  
2.	  Todetaan	  kokouksen	  laillisuus	  ja	  päätösvaltaisuus	  sekä	  tarkastetaan	  edustajien	  valtakirjat	  

Kokous	  on	  laillisesti	  kokoon	  kutsuttu	  ja	  päätösvaltainen.	  Läsnä	  olevat	  seurat	  ja	  niiden	  äänimäärät:	  OJM	  10,	  
JJA	  8,	  Arcus	  9,	  TJA	  12,	  IJA	  3,	  SIV	  1,	  PJA	  11,	  Artemis	  24,	  Robin	  Hood	  25,	  Riihijouset	  10.	  Yhteensä	  113	  ääntä,	  
10	  seuraa.	  

	  

3.	  Päätetään	  jäseniltä	  kannettavan	  jäsenmaksun	  suuruudesta	  jäsenluokittain	  

Robin	  Hood	  ehdotti	  junioreiden	  jäsenmaksun	  pienentämistä	  viidellä	  eurolla	  ja	  tästä	  keskusteltiin.	  Siirrettiin	  
käsittely	  kohtaan	  5.	  

Hyväksytty	  kohdan	  5	  yhteydessä.	  Päätettiin	  jäsenmaksun	  pitämisestä	  ennallaan,	  eli	  aikuisista	  26€	  ja	  
junioreista	  15€.	  Vuoden	  2018	  aikana	  arvioidaan	  ja	  tehdään	  suunnitelma	  juniorien	  jäsenmaksun	  
portaittaisesta	  alentamisesta.	  	  	  

	  

4.	  Käsitellään	  liittohallituksen	  esitys	  toimintasuunnitelmaksi	  seuraavalle	  toimintakaudelle	  

Toiminnanjohtaja	  esitteli	  pääpiirteet	  liiton	  toimintasuunnitelmasta	  ja	  samassa	  yhteydessä	  myös	  budjetin	  
pääpiirteitä.	  Keskustelua	  käytiin	  mm	  siitä	  pitäisikö	  maastokisat	  nostaa	  kauden	  päätapahtumiin	  (sivu	  29).	  
Maasto-‐MM	  päätettiin	  nostaa	  ensi	  vuoden	  päätapahtumiin.	  

Hyväksyttiin	  tällä	  muutoksella	  toimintasuunnitelma.	  

	  

5.	  Käsitellään	  liittohallituksen	  esitys	  seuraavan	  tilikauden	  talousarvioksi	  
Toiminnanjohtaja	  esitteli	  budjettia.	  	  

-‐	  Lisätään	  tarkentunut	  lisenssimaksu	  (aiemmin	  3€,	  tarkentunut	  3,40€)	  jotta	  budjetti	  tarkentuu.	  	  

-‐	  Lisätään	  myös	  SM-‐viikolle	  varaus	  OK:n	  maksusta	  (2000€).	  

Eli	  alijäämä	  kasvaa.	  Hyväksyttiin	  budjetti	  näillä	  muutoksin.	  

	  



6.	  Valitaan	  joka	  toinen	  vuosi	  liiton	  puheenjohtaja	  seuraavalle	  kaksivuotiskaudelle.	  Uusi	  puheenjohtaja	  
valitaan	  syyskokouksessa	  2017.	  

Kokous	  valitsi	  yksimielisesti	  puheenjohtajaksi	  jatkokaudelle	  Petteri	  Alahuhdan.	  

	  

7.	  Valitaan	  liittohallituksen	  jäsenet	  erovuorossa	  olevien	  tilalle.	  Erovuorossa	  ovat	  Petteri	  Alahuhta,	  Mika	  
Savola,	  Jaakko	  Setälä,	  Ulla-‐Maija	  Kiviniemi	  ja	  Henri	  Kokkila	  

Hallitukseen	  valittiin	  ilman	  äänestystä	  Juuso	  Heikkilä	  (Artemis),	  Mika	  Savola	  (Arcus)	  ja	  Harri	  Verho	  (TJA).	  
Koska	  viimeistä	  hallituspaikkaa	  ei	  saatu	  täytettyä,	  päätettiin	  että	  hallitusta	  täydennetään	  yhdellä	  jäsenellä	  
jäljelle	  olevaksi	  kaksivuotiskaudeksi	  kevätkokouksessa	  2018.	  	  

	  

8.	  Valitaan	  seuraavalle	  tilikaudelle	  tilintarkastaja	  (KHT)	  sekä	  varatilintarkastaja	  

BDO	  Oy	  (Pertti	  Hiltunen)	  valittiin	  tilintarkastajaksi.	  BDO	  Oy	  yhteisö	  toimii	  varatilintarkastajana.	  	  

	  	  

9.	  Päätetään	  lajitoimikunnista	  sekä	  valitaan	  niiden	  puheenjohtajat	  

Todetaan	  että	  neuvostot	  ja	  valiokunnat	  ovat	  lajitoimikuntia	  

Tuomarineuvosto:	  Pyry	  Ekholm	  

Tulospalvelutyöryhmä:	  Jaakko	  Setälä	  

Kilpailu-‐	  ja	  tapahtumatyöryhmä:	  Ensio	  Lehto	  jatkaa	  työryhmän	  pj:nä	  ja	  jäsenenä	  yksin	  ja	  pyytää	  tarpeen	  
mukaan	  muita	  ihmisiä	  mukaan.	  	  

Päätettiin	  luopua	  Sääntövaliokunnasta,	  koska	  sen	  työskentely	  on	  käytännössä	  integroitu	  Tuomarineuvoston	  
toimintaan.	  

	  

10.	  Käsitellään	  muut	  kokouskutsussa	  mainitut	  asiat.	  

Ei	  muita	  asioita.	  

Puheenjohtaja	  päätti	  kokouksen	  klo	  16.06	  

	  

	  

________________________________________	   ________________________________________	  

Petteri	  Alahuhta,	  kokouksen	  puheenjohtaja	  	   Saskia	  Halminen,	  kokouksen	  sihteeri	  

	  

	  

________________________________________	   ________________________________________	  

Seppo	  Hätönen,	  pöytäkirjantarkastaja	   	   Jani	  Savilampi,	  pöytäkirjantarkastaja	  


