
Suomen go-liiton hallituksen kokous 4/2012

Aika: 18.3.2012
Paikka: Ravintola Kustaa Vaasa, Helsinki
Läsnä:
Pekka Keipi
Juho Heikkinen
Reino Karttunen
Aura Tamminen
Mikael Nenonen
Antti Niemi

1. Kokouksen avaus.
Liiton varapuheenjohtaja Pekka Keipi avasi kokouksen 19:05.

2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin Pekka Keipi kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Heikkinen kokouksen sihteeriksi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Todettiin, että kokous on kutsuttu kokoon edellisessä hallituksen kokouksessa, ja läsnä on tarpeeksi 
hallituksen jäseniä. Kokous on päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: naisten SM kohdaksi 8, 
jäsenvastaavan tilanne kohdaksi 9, dan-korotusten vahvistaminen kohdaksi 10.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
Rahastonhoitaja Mikael Nenonen esitteli tilinpäätöksen.

Hallituksen kokous toteaa, että pankkitilin (FI38 5730 0820 4379 82) saldo vuoden 2011 alussa on 
327,97 euroa enemmän kuin vuoden 2010 taseessa kerrotaan. Tämä on kirjattu vuoden 2011 
kirjanpitoon satunnaisiin tuottoihin. Pöytäkirjaan on liitetty tulostettu edellisen vuoden 
tilinpäätöksen yhteydessä mainittu Teemu Rovion selvitys.

Tasekirjan 31.12.2011 mukaan tämän korjauksen jälkeen Go-liiton kirjanpito vuodelta 2011 on 
hyväksyttävä.

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 2011 tilinpäätös, jonka loppusumma näyttää 1327.97 euron 
alijäämää, ja jonka taseen loppusumma on 20050.51 euroa.

6. Hallituksen kokouksen 3/2012 pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin kokouksen 3/2012 pöytäkirja.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 11.4.2012 18:00 ja paikaksi YliGo:n kerhohuone 
Mannerheimintiellä.
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8. Naisten SM.
Päätettiin laittaa naisten SM:n järjestelyvastuun haku auki, ja deadlineksi 31.5.2012. Voidaan 
myöntää naisten SM-status järjestettävälle turnaukselle, jos varteenotettava järjestäjä ilmaantuu.

9. Liiton jäsenvastaava.
Todettin, että nykyinen jäsenvastaava ei ole hoitanut tehtäviään. Päätettiin, että jäsenvastaavan 
tehtäviä hoitaa jatkossa Reino Karttunen.

10. Dan-korotuksien hyväksyminen (2011).
Vahvistetaan seuraavat dan-korotukset:

Olli Pulkkinen 1 dan
Jesse Savo 4 dan
Mikael Nenonen 1 dan
Kalle Leppälä 1 dan
Markus Arlander 2 dan
Janne Sänkiaho 2 dan
Mikko Litmanen 3 dan
Antti Holappa 4 dan
Aapo Niitamo 1 dan
Mikael Nenonen 2 dan
Pekka Keipi 2 dan
Kalle Kytölä 2 dan
Arto Heikkinen 2 dan
Pekka Lukkari 3 dan
Jarkko Koski 1 dan
Simo Vanhala 3 dan

11. Muut esille tulevat asiat.
Päätettiin, että jatkossa vaaditaan liiton turnausten hakemuksiin jo hakuvaiheessa turnauksen 
alustavat tiedot, sisältäen seuraavat: pääjärjestäjä, järjestävä taho, paikka, tilat, aika, alustava 
budjetti ja tiedot osallistumismaksuista.

12. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous kello 19:53.

Liite: EGC2010:n rahastonhoitajan Teemu Rovion saatesanat kongressin tilinpäätökseen.

Saatesananen kongressin tileistä

Olen tehnyt tilinpäätöksen parhaan kykyni mukaan, ja uskon että tositteet ja laskelmat vastaavat 
kohtuullisella tarkkuudella kongressin todellisia taloudellisia tapahtumia.

Käteiskassa, siltä osin kuin se koski paitamyyntiä ja bulletineja, ei vastaa tositteita, sillä suuri osa 
tositteista puuttuu. Tämä on sikäli harmillista, että nyt käteisliikenteestä ei voi sanoa juuri muuta 
kuin "tositteita katosi enemmän kuin rahaa". Itse en usko, että rahaa on kadonnut juuri ollenkaan.
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Kongessin jäljiltä jää pieni määrä T-paitoja, joita en ole mitenkään ottanut huomioon tässä 
tilinpäätöksessä. Uskon, että liitto löytää paidoille jotain käyttöä. Myös kaapelit ja muut pientavarat 
ovat jääneet vastikkeetta kerhojen haltuun, ja hyvä niin.

Toivottavasti kongressi täytti tavoitteensa. Olen iloinen liiton puolesta, koska kongressi ei 
aiheuttanut vararikkoa vaan toi runsaan taloudellisen tuloksen. Toivottavasti rahat kyetään 
käyttämään gonpeluun edistämiseen Suomessa ja ulkomailla.

Tampereella 22. maaliskuuta
Teemu Rovio, EGC 2010:n rahastonhoitaja
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