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Pöytäkirja

Äänioikeutetut läsnäolijat: 

Ilkka Mattila, Tiia Kekkonen, Jussi Määttä, Antti Törmänen, Paavo Pietarila, Ari Kauppi, 
Saammal Morottaja

Liitteet:

Liite 1: Toimihenkilöt eli hallituksen jäsenten tehtävät
Liite 2: Esityslistapohja
Liite 3: Kopio projektiavustushakemuksesta
Liite 4: Kopio perusilmoituksesta yhdistysrekisteriin

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ilkka Mattila avasi kokouksen klo 15:08.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta oli tiedotettu asianmukaisesti ja 
hyvissä ajoin kaikille hallituksen jäsenille. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi kuusi 
hallituksen jäsentä.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

4§ Luottamushenkilöiden tehtävien kartoitus

Todettiin, että yhdistys tarvitsee luottamushenkilöiksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 
sihteerin, turnausvastaavan, jäsenvastaavan ja taloudenhoitajan. Keskusteltiin 
luottamushenkilöiden tehtävistä, ks. liite 1.

5§ Sääntömääräisten luottamushenkilöiden valinta

Tiia Kekkonen valittiin taloudenhoitajaksi.

Paavo Pietarila valittiin varapuheenjohtajaksi.

Jussi Määttä valittiin sihteeriksi.



6§ Muiden luottamushenkilöiden valinta

Markus Hietava valittiin jäsenvastaavaksi.

Antti Törmänen valittiin turnausvastaavaksi, ja häntä ehdotetaan myös OGP:n edustajaksi 
Suomen Go-liiton turnaustoimikuntaan.

7§ Hallituksen toimintatavat

Päätettiin ottaa hallituksen kokouksiin vastedes käyttöön esityslistapohja, jonka pohjalta 
kokoukset pidetään. Ks. liite 2.

Päätettiin, että jokaisessa hallituksen kokouksessa päätetään seuraavan kokouksen pitoaika. 
Kokouspaikat sovitaan tapauskohtaisesti.

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan aina seuraavassa kokouksessa. 

Keskustelua tulevien kokouksien esityslistoista voidaan käydä www.suomigo.net -Internet-
sivuston kautta. Oman nimen käyttöä keskustelussa kannustetaan.

8§ Kevätkokous

Päätettiin pitää yhdistyksen kevätkokous 18.3.2006 kello 18.00 alkaen Toivoniementie 1:n 
kerhohuoneella. Kokouksen lupautui järjestämään Tiia Kekkonen. Antti Törmänen tiedottaa 
kokouksesta sähköpostilistalla. Kokouksen valmistelevat Ilkka Mattila ja Tiia Kekkonen.

9§ Talous ja rahankäyttövaltuudet

Yhdistyksellä on edellisiltä vuosilta yhteensä 411,50 euroa.

Päätettiin antaa taloudenhoitajalle oikeus käyttää yhdistyksen rahoja budjetin mukaisesti 
juokseviin menoihin. Suuremmista investoinneista päättää yhdistyksen hallitus.

10§ Tilin perustaminen ja tilinkäyttöoikeudet

Yhdistys tarvitsee tilin Todettiin, että tilille tarvitaan verkkopankkitunnukset. Jos tilin 
yhteyteen saadaan kortti kohtuullisin ehdoin, se voidaan ottaa taloudenhoitajan harkinnan 
mukaan. Tiia Kekkonen ja Ari Kauppi selvittävät eri pankkivaihtoehtoja. 

Valtuutettiin Tiia Kekkonen hankkimaan yhdistykselle tili ja hakemaan tilille internet-
käyttöön soveltuvat tunnukset sekä harkintansa mukaan myös automaattikortti.

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tilille taloudenhoitaja Tiia Kekkoselle ja 
puheenjohtaja Ilkka Mattilalle.

11§ Tuen hakeminen Oulun kaupungilta

Päätettiin hakea Oulun kaupungilta projektiavustusta talousarvion mukaisesti. Ks. liite 3.

12§ Jäsenasiat

Päätettiin antaa jäsenien hyväksyminen jäsenvastaava Markus Hietavan toimeksi. 
Jäsenvastaava toimittaa tiedot uusista jäsenistä hallituksen kokouksiin.



Päätettiin, että jäseneksi hyväksymisen raja on jäsenmaksun maksaminen.

Päätettiin vaatia huoltajan hyväksyntä alle 15-vuotiailta ennen jäseneksi ottamista. Päätettiin 
vaatia kaikilta alle 15-vuotiailta jäseniltä huoltajien yhteystiedot, ja tapauskohtaisesti esim. 
yhdistyksen järjestämiä turnausmatkoja varten yhteystiedot kerätään myös alle 18-vuotiailta.

Varmistetaan, että jäsenilmoittautumislomakkeessa on kohta sähköpostiosoitteelle 
jäsentiedotteita varten ja mahdollisuus valita, mille postituslistoille jäsen liitetään.

Rekisteriselosteen tarve täytyy selvittää. Markus Hietava hoitaa asian.

Jäsenvastaava tarkistaa Suomen Go-liiton taloudenhoitajalta jäsenmaksujen ikärajat ja sen, 
lasketaanko ikä syntymäpäivän vai syntymävuoden mukaan.

Tällä hetkellä 23 henkilöä on ilmoittautunut jäseniksi. Heistä n. 10-12 on jo maksanut 
jäsenmaksunsa. Markus Hietava toimittaa ensimmäisen jäsenlistan seuraavaan hallituksen 
kokoukseen.

13§ Yhdistyksen sähköiset postituslistat ja muu tiedotus

Yhdistyksen hallituksella on käytössä postituslista. Keskusteltiin vanhan Oulun 
Goonpellaajien postituslistan käytöstä. Päätettiin perustaa postituslista jäsentiedotteille.

Yhdistyksellä on käytössä kolme postituslistaa: hallituksen lista, jäsentiedotelista ja 
sähköpostilista yleiselle keskustelulle.

www.suomigo.net –internet-sivustolla tiedotetaan edelleen turnauksista ja muista yhdistyksen 
asioista. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä IRC-kanava #oulun.goonpellaajat IRCNet-
verkossa.

14§ Yhdistyksen yhteystiedot

Todettiin, että yhdistykselle tarvitaan postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
Päätettiin, että Ari Kauppi tekee yhdistykselle oman sähköpostiosoitteen, ja että yhdistyksen 
postiosoitteena ja puhelinnumerona käytetään Tiia Kekkosen tietoja.

15§ Yhdistyksen rekisteröityminen

Päätettiin ilmoittaa yhdistysrekisteriin yhdistyksen perustamisesta. Rekisteröityminen maksaa 
yhdistykselle 60 euroa. Kerätään perusilmoitusta varten yhdistyksen nimenkirjoittajien 
(puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet) täydelliset nimet, henkilötunnukset, postiosoitteet ja 
kotikunnat. Ks. liite 4.

16§ Oulun Kevätturnaus

Yhdistys järjestää Oulun Kevätturnauksen 15.-16.4.2006. Samaan aikaan pidetään gon PM-
kisat Norjassa, mutta niiden ei todettu vaikuttavan juurikaan osallistujamäärään. 

Turnausvastaava Antti Törmänen vastaa turnauksen järjestämisestä muiden avustamana. 

Turnausta ehdotetaan Suomen Go-liitolle SGP-turnaukseksi.

http://www.suomigo.net/


17§ Muiden tulevien turnausten vastuuhenkilöt

Päätettiin pitää Oulun Kesäturnaus tulevana kesänä. Ajankohdasta keskusteltiin, ja päätettiin 
pitää turnaus 7.-9.7.2006.

Järjestetään Älypelifestivaalien yhteydessä toimintaa kuten aiemminkin. Ehdotettiin uutta 
rakennetta, esim. cupia ja sivuturnauksia. Asiaa mietitään. Älypelifestivaalien toiminnan 
vastuuhenkilönä toimii Tiia Kekkonen.

Ehdotettiin myös pidettäväksi kerhoturnauksia ennen suurempia turnauksia pelaajien 
luokitusten oikeellistamiseksi.

18§ Matkat Oulun ulkopuolella pidettäviin turnauksiin

Selvitetään mahdollisuutta maksaa matka-avustuksia Oulun ulkopuolisissa turnauksissa 
kävijöille. Mahdollisuudesta tiedotetaan jäsenille. Kaupungin avustuksen selvittyä päätetään, 
pystytäänkö matka-avustusta maksamaan.

Yhdistykseltä matka-avustusta saadakseen on tehtävä riittävän pian turnauksen jälkeen 
matka-avustushakemus. Matka-avustusta saadakseen on esitettävä kuitit turnausmaksuista ja 
matkakuluista. Tiia Kekkonen muotoilee matka-avustushakemuspohjan. 

Päätettiin vaatia yhdistyksen järjestämiä turnausmatkoja tai vastaavia varten alle 18-vuotiailta 
huoltajien yhteystiedot.

19§ Muut asiat

Muita asioita ei tullut ilmi.

20§ Seuraava kokous

Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 18.3.2006 klo 17.00, eli tunti ennen yhdistyksen 
kevätkokousta. Kokouksen sisältöä tullaan työstämään etukäteen hallituksen 
sähköpostilistalla ja yhdistyksen WWW-sivuilla.

21§ Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

22§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:27.

___________________________ ___________________________
Ilkka Mattila Jussi Määttä
Puheenjohtaja Sihteeri


