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Suomen Golfseniorit ry (SGS) 
Sääntömääräinen syyskokous  
 
 
Aika:  21.11.2013 klo 17.30. 
Paikka: Peuramaa Golf Hjortlandet, Kirkkonummi  
Läsnä:  73 SGS:n jäsentä liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1) 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1.   SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala avasi kokouksen toivottaen osanottajat  

tervetulleiksi. 
 

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli Laine ja sihteeriksi Ole Johansson. 
 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja myös äänten laskijoiksi valittiin Liisa Santanen, 

PGH ja Matti Santanen, PGH. 
  
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
5. Hallituksen puheenjohtajaksi uudelle kaksivuotiskaudeksi (2014-15) valittiin 

yksimielisesti Pertti Raimiala. 
 
6. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8) eli hallituksen 

kokonpanoksi puheenjohtaja + seitsemän muuta jäsentä. 
 
7. Hallituksessa erovuorossa olivat Kristian Toivio ja Anneli Tuominen. Kumpikin 

valittiin yksimielisesti uudelle kolmivuotiskaudelle (2014-16).  
Armas Loponen oli anonut eroa hallituksesta. Hänen jäljelle jääväksi kaudeksi (2014) 
hallitukseen ehdotettiin Kari Hiukkaa, LG sekä Veli Lainea, PGH. Veli Laine 
kieltäytyi ehdokkuudesta ja Kari Hiukka valittiin yksimielisesti hallitukseen vuodeksi 
2014. 

 
8. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtymä DHS Oy ja vastuulliseksi 

tilintarkastajaksi Tapani Vuopala (KHT). 
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Aaltonen, TawG ja hänen 
varamiehekseen Jouko Ikäheimonen, HSGC. 
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9. Käsiteltiin hallituksen laatima talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014.  

Talousarvio (liite 2) hyväksyttiin yksimielisesti kuten myös toimintasuunnitelma  
(liite 3) yhden korjauksen ja yhden täsmennyksen jälkeen.  
Korjaus: Miesten Senioripokaali-kilpailun ajankohta on 13.-14.6.2014. 
Täsmennys: Naisten N65 EM-joukkuekilpailuun Dusseldorfiin lähetetään joukkue 
edellyttäen, että osanottavia maita on vähitään kahdeksan (8). 

                  
10. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 euroa, liittymismaksua ei peritä kuten ei 

myöskään myöhästyneen jäsenmaksun viivästysmaksua. Kadonneen jäsenkortin tilalle 
toimitettavasta kortista peritään 15 euroa. 
  

11. Hallitukselle ei ollut lokakuun 15. päivään 2013 mennessä tullut ilmoitusta kokoukses- 
sa käsiteltävistä muista asioista. 

 
12. Esityslistan ulkopuolelta todettiin hallituksen päättäneen kokouksessaan 21.11.2013 

tehdä tämän vuoden voittovaroista Uusi lastensairaala 2017 -keräykseen kolmen- 
tuhannen euron (3000,-) lahjoituksen. Vuosikokous hyväksyi asian yksimielisesti.   

 
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22. 
 
 
 
 
Espoossa 21.11.2013 
 
                       
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
......................................................       ...................................................... 
Veli Laine,       Ole Johansson, 
kokouksen puheenjohtaja                    kokouksen sihteeri 
 
 
 
......................................................       ...................................................... 
Liisa Santanen,                                Matti Santanen, 
pöytäkirjan tarkastaja                           pöytäkirjan tarkastaja 
 
 


