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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS     
Aika  22.11.2011 klo. 9:30 
Paikka  Holiday Inn, Helsingin messukeskus 
Läsnä  51  jäsentä 
 

1 Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Staffan Tuomolin avasi kokouksen. 

 
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Tuominen ja sihteeriksi Mika 
Nieminen. 

 
3 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Kupiainen ja Jari Parikka, jotka 
toimivat myös ääntenlaskijoina. 

 
4 Todetaan kokouksen laillisuus 

Sihteeri kertoi, että kutsu vuosikokoukseen on toimitettu sääntöjen 
mukaisesti 31.10.2011 henkilökohtaisesti jäsenille kirjallisella ilmoituksella. 
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokous on täten laillinen ja 
päätösvaltainen. 

 
5 Sääntömuutos, sekä yhdistyksen nimenmuutos 

Käytiin pitkä keskustelu sääntömuutokseen liittyen. Erilaisia kannatettuja 
ehdotuksia tuli niin runsaasti, että päätettiin äänestää osissa. Kaikki 
äänestykset suoritettiin avoimina. 
 
Ensimmäisen äänestyksen aiheena oli koko sääntömuutoksen siirtäminen 
hallituksen uudelleen valmisteluun ja uudelleen esittelyyn kevätkokoukselle 
tai vastaehdotuksena asian käsitteleminen välittömästi. Äänestyksen 
tuloksena päätettiin käsitellä asia välittömästi äänin 30/15. 
 
Toinen äänestys koski nimenmuutosta. Kannatettuja ehdotuksia oli kaksi: 
Suomen Golfjohtajien yhdistys ry. ja Suomen Golfjohtajat ry. Uudeksi 
nimeksi päätettiin äänin 44/7 Suomen Golfjohtajat ry.  
 
Kolmantena kohtana päätettiin yksimielisesti, että kokouskutsun voi 
jatkossa lähettää myös sähköpostilla ja, että kansainvälisessä toiminnassa 
yhdistyksestä voidaan The Finninsh Golf Managers Association nimityksen 
lisäksi käyttää nimitystä Golf Club Managers Association of Finland. 
 
Neljäs äänestys koski uutta vuosijäsenkategoriaa. Hallituksen ehdotuksen 
mukaan myös toimisto-, hallinto- ja palvelupäälliköt sekä 
headcaddiemasterit voisivat tietyin reunaehdoin liittyä FGMA:n jäseniksi. 
Hallituksen esitys hyväksyttiin äänin 33/7. 
 
Kokous valtuutti hallituksen tekemään sääntöjen rekisteröintiin liittyen 
tarvittaessa stilisointeja teksteihin. Koko sääntömuutosehdotus 
tekstikohtineen liitteenä. 
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6 Toimintasuunnitelma 2012 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012.  

 
7 Liittymis- ja jäsenmaksut 2012 

Hyväksyttiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi: 
 

- liittymismaksu  130,- 
- varsinainen jäsen  190,- 
- kannattajajäsen  300,- 
- seniorijäsen   70,- 
- vuosijäsen    80,- 
- kunniajäsen    0,- 

 
8 Tulo- ja menoarvio 2012 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin tulo- ja menoarvio 2012. 
 
9 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 2012 

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi  
kahdeksan (8) jäsentä. 

 
10 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kaudelle 2012 ja hallituksen muut 

jäsenet kaudelle 2012 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2012 valittiin Staffan Tuomolin. 
 
Nykyinen hallitus oli ilmoittanut olevansa käytettävissä. Jari Hakkarainen 
esitti, että toiminnanjohtajan ei hänen mielestään ole sopivaa olla 
hallituksen jäsen. Päätettiin muuttaa yhdistyksen sääntöjen pykälää kuusi 
niin, ettei toiminnanjohtajan tarvitse enää sääntöjen puitteissa olla 
hallituksen jäsen (Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain 
varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan).  
 
Uusiksi hallituksen jäseniksi esitettiin Jukka Ilvaa ja Andrea Blomstedtia. 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Mika Nieminen kannatti tätä ideologiaa ja 
vetäytyi ehdokkuudestaan hallitukseen. 

 
Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Antti Hiltunen, Markku Ignatius, 
Eeva Estola, Andrea Blomstedt ,Esa Meriläinen, Jan Ruoho, Olli-Pekka 
Nissinen ja Jukka Ilva. 

 
11 Valitaan tilikaudelle 2012 kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille 

varamiehet 
Valittiin toiminnantarkastajiksi Kari Kiviharju ja Peter Mattson ja sekä 
varamiehet Liisa Kuparinen ja Jaakko Tuominen.  
 

12 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.10:30. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
  Jaakko Tuominen  Mika Nieminen 
  kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu 
 
 
 
  Mika Kupiainen   Jari Parikka  
   


