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ALAVUDEN AMPUJIEN SYYSVUOSIKOKOUS KULTTUURIKESKUKSEN 

KOKOUSHUONEESSA 5.11.2021 KLO 18.00 

1. Kokouksen avaus. 

-  Puheenjohtaja Tapio Linjala avasi kokouksen klo 17.58 ja toivotti osallistujat         

 tervetulleeksi. Kokouksen aluksi muistettiin valkoisella kirjekuorella Jyrki Leppälää 

    menestyksestä SM- ja Aluemestaruuskilpailuissa vuonna 2021. Samalla hän sai 

 haltuunsa Matti J Mikkolan lahjoittaman kiertopalkinnon vuoden paras ampuja.   

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

- Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Linjala 

 
3. Valitaan kokoukselle sihteeri. 

- Tapio Linjala toimii myöskin sihteerinä kokouksessa. 
 
 

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat 
ääntenlaskijoina. 
- Jussi Maijala ja Teemu Maijala 

 
5. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet. 

- Kokouksessa oli kaksitoista äänivaltaista seuran jäsentä  
 

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
-  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 

-  Liittymismaksu yli 15-vuotiaat 65€ 
-  Jäsenmaksu yli 20-vuotiaat 45€ 
-  Jäsenmaksu alle 20-vuotiaat 15€ 
 
 

 
8. Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

- Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitetyn muotoisena. 
 

9. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi (2022) täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 
hallituksen puheenjohtaja, jota samalla kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. 
- Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Hautamäki. 
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10. Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle kolme(3) täysi-ikäistä varsinaista 
jäsentä ja kaksi varajäsen kahdeksi seuraavaksi toiminta vuodeksi. 
-  Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin:  
 Ari-Matti Lahdenmäki, Jyrki Leppälä ja Jussi Maijala 
- Hallituksessa jatkavat:  
 Tero Väliaho, Sakari Mäkiranta ja Jari Taipalus 
  

11. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 
- Pirjo Haapa - Aho Vehniä, varalle Maritta Rinta  - Aho  

 
 
 

12. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja 
jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon. 
- Erillisiä jaostoja ja urheilumuotoja ei valittu. 

 
 
 

 
13. Valitaan edustajat Suomen Ampumaurheilu liiton vuosi- ja ym. kokouksiin. Tai 

annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokouksiin. 
- Annettiin johtokunnalle valtuudet valita edustajat ko. kokouksiin. 

 
14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10§:n mukaisesti vireille panemat asiat. 

- Esitettäviä asioita ei ollut. 
 
 

15. Muut esille tulevat asiat: 
- Ampumakerhomaksu   20€ kausi 
- Liiton osuus jäsenmaksusta 26€ 
 

16. Kokouksen päättäminen: 
- Kokous päätettiin klo 19.12 

 

 

     

Puheenjohtaja/sihteeri Tapio Linjala  

Pöytäkirjan tarkastaja Jussi Maijala  

Pöytäkirjan tarkastaja Teemu Maijala  

    (Allekirjoitukset ovat arkistokappaleessa) 


