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JALASJÄRVI AIRSOFT RY
Kevätkokous 2015
Pöytäkirja

Aika:

Lauantaina 11.4.2015
klo. 16.00

Paikka:

Nuorisotalo Wilhola
Keskustie 29, Jalasjärvi

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Joni Viitala avasi kokouksen klo 16.00
2 § Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Viitala, sihteeriksi valittiin Aku Autio,
pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Seppälä ja Kalle Seppälä, ääntenlaskijoiksi Lauri Mäenpää ja
Sami Ristimäki.
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jäsenistölle on tiedotettu kokouksesta siten että kokouskutsu on ilmoitettu yhdistyksen
nettisivuilla ja Facebook-sivuilla kuukausi ennen kokousta.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien
lausunnon.
Palkittiin Janne Mannila aktiivisuudesta syksyllä koskien uhkaa Rikikuksen pelialueen
päärakennuksen purkamisesta. Janne huomautti yhdistystä asiasta ja yhdistys aloitti
toimet purkamisen ehkäisemiseksi.
Palkittiin Toni Säynäjoki vuonna 2014 ahkerimmin pelissä käyneenä yhdistyksen
jäsenenä.
6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja edelleen myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
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7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.
Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 vahvistettiin.
8 § Varainkeruu vuodelle 2017
Hallitus velvoitettiin vuoden 2014 syyskokouksessa (syyskokous 2014 9 §) toimiin
varainkeruukampanjan järjestämisestä ajatellen yhdistyksen 10-vuotis- ja Suomen 100vuotisjuhlavuotta.
Hallitus on talven aikana työskennellyt asian parissa ja esittää kevätkokoukselle että
jokaisesta ase- ja jäsenmaksusta siirrettäisiin yksi euro varainkeruuseen. Kertyneet varat
laskettaisiin jokaisen tilikauden päättyessä ennen vuotta 2017. Ensimmäinen varainkeruun
piiriin kuuluva tilikausi on vuosi 2015. Kertyneet varat lahjoitetaan Jalasjärven seudun
veteraaneja tukevalle paikallisesti toimivalle yhdistykselle.
Kevätkokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.
9 § Rikiuksen rakennusprojektit
Yhdistyksen Rikiuksen pelialueella aloitetaan laaja korjausprojekti koskien
päärakennuksen kattoa. Jalasjärven kunnanhallitus päätti päärakennuksen purkamisesta
syksyllä 2014 (KH 295 § 24.11.2014), mutta yhdistyksen aktiivisuus asian tiimoilta johti
lopulta päätöksen purkamiseen ja näin ollen rakennus säilyy Rikiuksella. Rakennus on
kuitenkin katon osalta korjattava.
Kohdassa käsiteltiin Rikiuksen rakennuskannan kuntoa yleisesti.
10 § Tarkkuuskiväärit sisätiloissa
Janne Mannila esitti kokouksessa huolensa tarkkuuskiväärien käytöstä sisätiloissa johtuen
niiden keskimääräistä kovemmasta lähtönopeudesta ja sen tuomista ongelmista.
Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti asettaa 10 metrin varoetäisyys yli 1,6 joulea
ampuvilta aseilta. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä ettei yhdistyksen Rikiuksen
pelialueella olevien rakennusten sisällä voi ampua yli 1,6 joulen lähtönopeuden omaavilla
aseilla ollenkaan. Päätös astuu voimaan välittömästi ja yhdistyksen pelisääntöjä
muutetaan tältä osin.
11 § MMETA
Ei muita mahdollisesti esiin tulleita asioita.
12 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Joni Viitala päätti kokouksen klo 17.50
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Allekirjoitukset ja nimenselvennykset
Pöytäkirjantarkastajat:

__________________________

__________________________

Jalasjärvi Airsoft RY
Kevätkokous 2015

