
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopistollinen go-seura, josta käytetään lyhennettä YliGo.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhan itämaisen lautapelin, gon tunnettavuutta Helsingin
yliopistossa ja Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää peli-iltoja, koulutuksia ja turnauksia, ja
hankkia pelimateriaalia ja alan kirjallisuutta. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia, ja periä osallistumismaksuja järjestämistään
koulutuksista ja turnauksista.

Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys voi kuulua koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus
vastaa tai on lähellä YliGo:n tarkoitusta, tai muulla tavoin toimia yhdessä niiden kanssa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen jäsen on kannattaja-, kunnia-, opiskelija-, henkilökunta- tai ulkojäsen. Viimeiset kolme
ovat toisensa poissulkevia. Opiskelijajäsenen tulee olla Helsingin yliopiston opiskelija ja
henkilökuntajäsenen kuulua Helsingin yliopiston henkilökuntaan. Ulkojäsenet luokitellaan vielä
kolmeen erilliseen ryhmään: alaikäisiin, opiskelijoihin ja muihin.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus yhdistyksen jäsenen ehdotuksesta. 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai jos jäsen toimii yhdistyksen periaatteiden vastaisesti. 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään kaksi (2), enintään seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kaksi (2)
varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 



Hallitus kokoontuu joko puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, rahastonhoitaja yksin tai hallituksen
varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen
määrääminä päivinä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10), kuitenkin vähintään viisi(5), yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä  ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty
hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se ehdotus, jota on
kannattanut vähintään puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta
julkaisemalla kutsu yhdistyksen sähköpostilistalla sekä jäsenluetteloon merkittyjen pyyntöjen
mukaisesti jäsenille kirjallisena.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin siten, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä, kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden välinen aika on vähintään 30 vuorokautta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


