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TAPIOLA GOLF ry:n säännöt
1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Tapiola Golf ry (lyhenne TaG) ja sen kotipaikka on Espoo.
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin sekä muun urheilun ja liikunnan harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi pitää jäsentensä käytettävänä golfkenttää ja muita liikuntapaikkoja, järjestää niissä valmennusta, harjoitustilaisuuksia ja golfkilpailuja sekä näihin liittyvää kokous- ja
kerhotoimintaa, ylläpitää kerhohuoneistoa ja muita tiloja sekä harjoittaa niissä ravintolatoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi välittää peli- ja urheiluvälineitä jäsenilleen, harjoittaa julkaisutoimintaa, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen etuuden hankkiminen yhdistyksen
toimintaan osallistuville.
3§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja toimintamuodot. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta kirjallisen
anomuksen perusteella. Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja sillä voi olla nuoriso-, vuosi-, kunnia- ja
kannatusjäseniä sekä passiivijäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityishenkilö,
joka on Tapiola Golf Oy:n osakas tai tämän perheenjäsen tai oikeushenkilön ollessa osakas tämän
edustaja. Vuosijäsen on vuokrapelioikeutta käyttävä yksityishenkilö. Kannatusjäsen on yksityishenkilö
tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Henkilö on nuorisojäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21
vuotta. Passiivijäsen on varsinainen jäsen, jonka johtokunta kirjallisen hakemuksen perusteella vapauttaa jäsenmaksuvelvoitteesta määräajaksi. Tällainen painava syy on esimerkiksi ulkomailla tapahtuva
opiskelu, työskentely tai asuminen, varusmiespalveluksen suorittaminen tai sairauden taikka vamman
aiheuttama pitkäaikainen pelikyvyttömyys. Yhdistyksen kokous voi lisäksi kutsua erityisen ansioituneita
henkilöitä yhdistyksen kunniajäseneksi. Vuosijäsenet, nuorisojäsenet, kannatusjäsenet, kunniajäsenet
ja passiivijäsenet eivät ole varsinaisia jäseniä. Yhdistyksen syyskokous hyväksyy vuosittain korkeimman jäsenmäärän jäsenryhmittäin erikseen.
4§ MAKSUT
Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen jäsenryhmittäin vahvistaman liittymismaksun ja jäsenmaksun. Jäseneltä peritään liittymismaksu vain kerran. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja.
Myöhästyneille maksuille on suoritettava yhdistyksen syyskokouksen vahvistamat viivästymismaksut.
Hakemus jäsenmaksusta vapauttamiseksi ja passiivijäsenyyden saamiseksi on tehtävä johtokunnalle
kirjallisesti. Passiivijäsen on vailla Suomen Golfliiton jäsenetuuksia. Passiivijäseneksi siirtynyt on oikeutettu pääsemään takaisin varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua siitä kirjallisesti johtokunnalle
ilmoitettuaan ja jäsenvelvollisuudet asianmukaisesti täytettyään. Siirtyminen varsinaiseksi jäseneksi
tapahtuu johtokunnan päätöksellä.
5§ JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä kapteenin ja naiskapteenin vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan valitaan edellä mainittujen
lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä kahdeksi
(2) kalenterivuodeksi siten, että vuosittain valitaan 1-3 henkilöä erovuorossa olevien tilalle. Ensimmäistä
kertaa tätä sovellettaessa määrätään arvalla erovuorossa olevat, jotka kuitenkin voidaan valita välittömästi uudelleen johtokuntaan. Uuden johtokunnan toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Kesken kauden eronneen johtokunnan jäsenen tilalle valitsee johtokunta varajäsenistä uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varajäsenellä on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin
estyneenä olevan jäsenen tilalla täysivaltaisesti ja muihin kokouksiin ilman äänioikeutta. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja se voi ottaa yhdistyksen palvelukseen sihteerin,

2
rahastonhoitajan, toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, määrää heidän palkkaetunsa ja
asettaa avukseen toimikuntia ja valiokuntia.
6§ JOHTOKUNNAN TYÖSKENTELY
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta
kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen,
lukuun ottamatta 13 §:ssä mainittua erottamispäätöksen tekemistä, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Johtokunnan kokouksessa on
pidettävä pöytäkirjaa. Johtokunta voi myydä, vaihtaa ja kiinnittää yhdistyksen omaisuutta.
7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous marrasjoulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin kokous itse päättää sen kutsua koolle, johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai vähintään yhden kymmenesosan (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä
erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatiessa. Ylimääräinen kokous on pidettävä
kuukauden kuluessa sitä koskevan ehdotuksen tekemisestä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan
määrää johtokunta.
8§ KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen
jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen tai julkaistava sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä sekä yhdistyksen ilmoitustaululla ja internet-sivulla.
9§ VARSINAISET KOKOUKSET
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Tämän lisäksi
Kevätkokouksessa:
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa:
5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, kapteenit, muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja johtokunnan
varajäsenet
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle vuodelle sekä korkein jäsenmäärä jäsenryhmittäin
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10§
ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus niillä läsnä olevilla tai valtakirjallaan äänestävillä varsinaisilla
jäsenillä, kunniajäsenillä sekä 18 vuotta täyttäneillä nuorisojäsenillä, jotka ovat tammikuun loppuun
mennessä maksaneet edellisen vuoden jäsenmaksun. Vuosijäsenet, alle 18-vuotiaat nuorisojäsenet,
kannatusjäsenet ja passiivijäsenet ovat äänioikeudettomia. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnä-
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olo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin äänioikeutetulla jäsenellä yksi (1) ääni. Jos
äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
11§
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai johtokunnan varapuheenjohtaja ja
johtokunnan varsinainen jäsen yhdessä tai johtokunnan siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin
erikseen.
12§
TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2012. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä.
Toiminnantarkastajan lausunto on annettava johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
13§
YHDISTYKSEN JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti viimeistään edellisvuoden joulukuun 31. päivänä yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai
yhdistyksen kokoukselle. Jäsenyyden päättyessä kesken kalenterivuoden jäsenmaksua ei palauteta.
Yhdistyksen johtokunta voi kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan
tai määräajaksi jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä, joka ei ole suorittanut yhdistyksen kokouksen määräämiä maksuja tai anonut passiivijäsenyyttä määräajan loppuun
mennessä, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai
jonka muutoin katsotaan toimineen yhdistyksen etuja vastaan. Jäsenelle tulee varata tilaisuus tulla
kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekoa. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan
kuukauden kuluessa johtokunnalta sitä kirjallisesti vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen
kokouksen ratkaistavaksi. Johtokunnan erottama jäsen ei voi ottaa osaa äänestykseen.
14§
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle
viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi sen varat käytetään viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään
tarkoitukseen.
15§
ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
***

