
Vierumäen Golfseura r.y. säännöt 2012 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 30.11.2012 
1 § Yhdistyksen nimi on Vierumäen Golfseura r.y. ja sen kotipaikka Heinolan kaupunki. 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin harrastamista. Tarkoituksen toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää golfin harjoitus- ja kilpailutoimintaa. 
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Golfliitto r.y:n. 

3 § Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka hallitus kirjallisen hakemuksen 
perusteella hyväksyy. 
Yhdistyksen juniorijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö sen kalenterivuoden loppuun, jona 
hän täyttää 22 vuotta. 
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet ovat velvolliset maksamaan liittymis- ja 
jäsenmaksut. 

Yhdistyksen hallistus voi kutsua ansioituneen seuran jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsen 
vapautuu seuran jäsenmaksuista. 

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka 
– laiminlyö liittymis- tai jäsenmaksunsa maksamisen kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä, 
– toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti taikka 
– syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. 
Jäsen voi valittaa 30 päivän kuluessa tiedon saatuaan kirjallisesti erottamisestaan hallitukselle. 
Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joka tällöin lopullisesti päättää 
erottamisesta. 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan 
seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Hallitus ja Suomen Golfliitto r.y. voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja 
kilpailu- ja toimintakielto, sen mukaan kun tarkemmin määrätään Suomen Golfliitto r.y:n 
säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla, jos jäsen on urheilun piirissä 
menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. 

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
vähintään neljä ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. 

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet valitaan kahdeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan kuitenkin siten, että erovuorossa on puolet tai lähinnä puolet jäsenistä. 
Valitun hallituksen kausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan, kapteenin 
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä häneltä 
vaatiessa. 



Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 
toisen hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen määräämät henkilöt, kukin yksin. 

6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja näiden kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 

7 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu on asetettava nähtäväksi seuran kotisivulle sekä lähetettävä sähköpostilla jäsenille, 
joiden sähköpostiosoite on seuran tiedossa, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun 
31 päivää ja syyskokous ennen joulukuun viidettätoista päivää. 
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi 
kymmenesosa äänioikeutetuista (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta 
varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on tässä säädetyssä järjestyksessä tehty. 

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

Kokouksen avaus 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijaa. 
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Eitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. 
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
Kokouksen avaus 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja 
ääntenlaskijaa. 
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
Valitaan hallituksen muiden erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 
Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varamies 
Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut ja tarvittavat erääntymisajankohdat 
Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio 
Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 7 §:n rajoissa 
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 



Yhdistyksen kokouksessa läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä ja 15 vuotta täyttäneillä 
juniorijäsenellä on kullakin yksi ääni. 

10 § Yhdistyksen kotikenttä on Vierumäki Golf Oy:n Vierumäellä omistama golfkenttä, jonka 
käytöstä on tehty yhteistyösopimus kentän omistajan kanssa. 

11 § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen 
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat 
samaan tarkoitukseen. 

12 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 


