
Suomen go-liiton syyskokous 2012

Aika: 13.10.2012
Paikka: Uuden ylioppilastalon Aurora-sali, Mannerheimintie 5 B
Läsnä (edustettu jäsenkerho suluissa): 
Pekka Keipi 
Arto Heikkinen (YliGo)
Antti Törmänen
Juho Heikkinen (PoGo)
Eetu Erkkilä (Dango)
Janne Nikula
Mikael Nenonen
Javier Savolainen
Olli Tuovinen (eGo)

1. Kokouksen avaus.
Avattiin kokous 20:39.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Keipi ja sihteeriksi Juho Heikkinen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eetu Erkkilä ja Arto Heikkinen. Päätettiin, että 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous on kutsuttu koolle liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokous on päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä korjauksella, että kohdassa 8. valitaan 
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
Luettiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Sihteeri 
esitteli talousarvion vuodelle 2013. Hyväksyttiin talousarvio. Päätettiin säilyttää jäsenmaksut 
ennallaan: 6 euroa tavalliselta jäseneltä, 4 euroa opiskelijajäseneltä, ja 3 euroa juniorijäseneltä.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Arto Heikkinen ehdotti Pekka Keipiä, ja Antti Törmänen kannatti. Arto Heikkinen ehdotti Antti 
Törmästä, ja Olli Tuovinen kannatti. Kumpikin ehdotetuista ilmoitti olevansa käytettävissä 
tehtävään. Liiton sääntöjen mukaan yhden edustajan äänimäärä kokouksessa saa olla korkeintaan 
neljännes kokonaisäänimäärästä, joten kukin edustaja käytti äänestyksessä samaa määrää ääniä.

Äänestyksessä PoGo ja eGo äänestivät Antti Törmästä, ja Dango ja YliGo Pekka Keipiä. Koska 
liiton sääntöjen mukaan vaaleissa tasatilanteen ratkaisee arpa, ratkaistiin puheenjohtajuus nigirillä. 
Antti otti 59 valkeaa kiveä, ja Pekka yhden mustan. Pekka voitti nigirin, ja on liiton puheenjohtaja 
vuonna 2013.

_________________________  __ . __ . 2012            _________________________  __ . __ . 2012
Pöytäkirjantarkastaja Eetu Erkkilä                               Pöytäkirjantarkastaja Arto Heikkinen



7. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja hallituksen varajäsenet.
Valittiin hallituksen muiksi jäseniksi Aura Tamminen, Reino Karttunen, Eetu Erkkilä, Arto 
Heikkinen ja Javier Savolainen. Valittiin hallituksen varajäseniksi Mikko Nevala, Olli Tuovinen, 
Mikael Nenonen ja Anttoni Maula.

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
Valittiin toiminnantarkastajaksi Jani Johansson, ja varatoiminnantarkastajaksi Tuomo Salo.

9. Muut esille tulevat asiat.
Pekka Keipi ilmoitti olevansa halukas järjestämään liiton osallistumista 
Lautapelaamaan-tapahtumaan. Päätettiin, että liitto osallistuu tapahtumaan sunnuntaille, joka 
maksaa 50 euroa. Päätettiin, että liiton vuosijuhlien järjestelyyn voidaan käyttää liiton varoista 
enintään 200 euroa, jos tapahtumaa ei saada rahoitettua kokonaan osallistujilta kerätyillä varoilla.

10. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous 22:29. 
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Pöytäkirjantarkastaja Eetu Erkkilä                               Pöytäkirjantarkastaja Arto Heikkinen


