
Suomen Golfseniorit ry (SGS)
Sääntömääräinen syyskokous
 

Aika:      27.10.2021 klo 16.55

Paikka:   Metropolia, Leiritie 1, Vantaa

Läsnä:     63 SGS:n jäsentä liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1)

PÖYTÄKIRJA

1. SGS:n puheenjohtaja Heikki Hallaranta avasi kokouksen.

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Ikäheimonen, MGC ja sihteeriksi Ole 
Johansson, EGS.

3.  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja myös äänten laskijoiksi valittiin Pirjo Ketonen, PGC ja Ahti Seppä,  
 KGV.

4.  Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 
5. Puheenjohtan valinta. Erovuorossa ollut hallituksen puheenjohtaja Heikki Hallaranta ei asettu-
 nut ehdolle uudelle kaudelle. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti  
 Jouko Latvakangas, ERG.

6. Hallituksen jäsenten valinta. Puheenjohtajaksi valitun Jouko Latvakankaan tilalle hänen jäljellä  
 olevaksi toimikaudekseen (2022-23) valittiin yksimielisesti Aki Kurronen, HaGK. 
 Paaavo Reunanen oli anonut eroa hallituksesta tulevan vuoden alusta. Paavo Reunasen tilalle  
 hänen loppukaudekseen (2022-23) valittiin yksimielisesti Jukka Paakki, HSGC.
 Hallituksessa erovuorossa ollut Pirkko Havukainen ei asettunut ehdolle uudelle kaudelle.   
 Hänen tilalleen esitettiin kokouksessa kahta ehdokasta, Leena Sairoa, MTG sekä Anne Kokkoa,  
 SGC. Suljetuin lipuin suoritetun äänestyksen jälkeen kokous valitsi, äänin 36-24, Anne Kokon  
 uudeksi hallituksen jäseneksi kolmeksi vuodeksi (2022-24).

7. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtymä DHS Oy Audit Partners ja   
 vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tapani Vuopala (KHT).

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Aaltonen, TawG ja hänen varamiehek -
seen Jouko Ikäheimonen, MGC.

8. Yhdistyksen sihteeri Ole Johansson esitti hallituksen laatiman toimintasuunnitelman 
 vuodelle 2022 (liite 2) ja yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Tuominen esitti vuoden 2022  
 talousarvion (liite 2).

9. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio vahvistettiin yksimielisesti.



10. Vuoden 2022 jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen ehdottama 25 euroa. Päätettiin, 
 että liittymismaksua ei peritä, kuten ei myöskään myöhästyneen jäsenmaksun viivästys-  
 maksua. 
 
11. Muut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys ennen 15.10.2021.
 SGS:n jäsen Hannu Tolonen oli sähköpostitse 15.10.2021 lähettänyt kirjeen, jossa hän   
 ehdottaa kahta asiaa (liite 3). Toinen koskee vuosikokouksen järjestämistä niin, että niihin voi 
 osallistua videon välityksellä, toinen koskee Seniorigolfari-lehden julkaisemista digitalisena. 
 Ensimmäisen asian osalta kokous totesi että esim. ns. Teams-kokouksen järjestäminen vaatisi
  paljon järjestelyjä ja sellaisen kokouksen ”hanskassa pitämisen” varsin hankalaksi, eikä se 
 kokouksen mielestä olisi tarkoituksenmukaista. Lisäksi asia vaatisi sääntömuutoksen. 
 Mutta, jotta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien olisi helpompaa osallistua vuosi - 
 kokouksiin hallitus tulee jatkossa pyrkimään siihen, että ainakin toinen vuosikokouksista 
 järjestettäisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kuten oli tapana aikaisemmin. 
 Seniorilehden tekemisestä vastuussa oleva Ole Johansson totesi kaikkien vuoden 2009 jälkeen  
 julkaistujen Seniorigolfari-lehtien löytyvän SGS:n nettisivuilla digitalisessa muodossa.

12. Esityslistan ulkopuolisena kohtana hallitus ehdotti kokoukselle Heikki Hallarannan kutsu-  
 mista SGS:n kunniapuheenjohtajaksi ja Paavo Reunasen kutsumista kunniajäseneksi vuoden  
 2022 alusta. Ensinmainittu on ollut hallituksen jäsen vuosina 2010-2017 ja puheenjohtajana  
 vuosina 2018-21. Paavo Reunanen on ollut hallituksen jäsenenä vuosina 2015-21. Ehdotus  
 hyväksyt tiin yksimielisesti.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Espoossa 28.10.2021

Pöytäkirjan vakuudeksi:

......................................................        ......................................................
Jouko Ikäheimonen    Ole Johansson
kokouksen puheenjohtaja                     kokouksen sihteeri

......................................................        ......................................................
Pirjo Ketonen   Ahti Seppä
pöytäkirjan tarkastaja     pöytäkirjan tarkastaja
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