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Hiekkaharju Golf ry

HIEKKAHARJU GOLF RY:N SÄÄNNÖT
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hiekkaharju Golf ry ja kotipaikka Vantaan kaupunki.
2§ Tarkoitus ja toteuttaminen
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista ja tässä
tarkoituksessa järjestää koulutustilaisuuksia, harjoituksia ja kilpailuja ym. vastaavia
tilaisuuksia sekä yhteistoiminnassa Tikkurilan Golfkeskus Oy:n kanssa ylläpitää golftoimintaa Hiekkaharjun golfkentällä.
3§ Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä hakemuksen perusteella
luonnollisen henkilön.
Jäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsenenä henkilö voi olla
sen kalenterivuoden päättymiseen asti, jolloin hän täyttää 21 vuotta.
Yhdistys voi kutsua hallituksen esityksestä erityisen ansiokkaan henkilön yhdistyksen
kunniajäseneksi.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistykseen myös kannatusjäseniä.
Näillä sääntömuutoksilla ei loukata jo saavutettuja jäsenetuuksia.
4§ Jäsenyyden päättyminen
Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka
käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai
muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.
Erottamispäätöksen tekee hallitus kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään
puheenjohtaja, kapteeni ja neljä (4) jäsentä.
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta merkittäväksi
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
5§ Liittymis-, jäsen- ja juniorimaksut
Uudet jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman liittymismaksun.
Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman vuosittaisen
jäsenmaksun.
Kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman
kannatusjäsenmaksun.
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Maksut on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistys on lähettänyt
maksukehotuksen.
Myöhästyneille jäsen- ja juniorimaksuille on suoritettava varsinaisen kokouksen
vahvistama viivästysmaksu, joka saa olla korkeintaan yhtä suuri kuin jäsenmaksu.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6§ Peli- ja harjoitteluoikeudet
Yhdistyksen jäsenten peli- ja harjoitteluoikeudet Hiekkaharjun golfkentällä
määritellään Tikkurilan Golfkeskus Oy:n ja yhdistyksen välillä tehtävässä erillisessä
yhteistyösopimuksessa.
7§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 6 - 8 jäsentä, joista yksi voi olla kapteeni. Hallitus
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös
tarvittavat toimikunnat, joiden jäsenten ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.
Yhdistyksen syyskokous valitsee kapteenin ja muut hallituksen jäsenet.
Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee
uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppukaudeksi.
Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.
Hallitus laatii yhdistykselle järjestyssäännöt, jotka yhdistyksen kokous hyväksyy.
8§ Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai milloin yksikin hallituksen jäsen sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen lukuun ottamatta 4 5:ssä mainitun erottamispäätöksen
tekemistä, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.
9§ Tilien ja hallinnon tarkastus
Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on
maaliskuun 1. päivään mennessä jätettävä toiminnantarkastajalle.
Toiminnantarkastajan lausunto on annettava hallitukselle maaliskuun 15. päivään
mennessä.
Yhdistyksellä tulee olla toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous
pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä
Vantaalla
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Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää
tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä
kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii.
Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on
ilmoitettava golfkentän ilmoitustaululla, seuran kotisivuilla ja jäsenkirjeellä.
Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kolmekymmentä (30) päivää
ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ilmoituspäivää ja kokouspäivää
sanottuihin määräaikoihin lukematta.
11§ Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastaja
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus
esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen
esitetään tilintarkastajien lausunto
vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12§ Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus
päätetään hallituksen jäsenten määrästä
valitaan seuran kapteeni
valitaan hallituksen jäsenet
valitaan tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit
vahvistetaan seuraavan toimikauden talousarvio ja toimintasuunnitelma
vahvistetaan seuraavan kauden liittymis-, jäsen- ja juniorimaksujen suuruus,
näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan
viivästysmaksun suuruus
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13§ Yhdistyksen kokouksessa kullakin varsinaisellajäsenellä on yksi ääni.
Jäsenmaksun laiminlyöneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.
Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa
ratkaisee arpa.
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14§ Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä tai se taikka ne toimihenkilöt yksin, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.
15§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen
määräämällä tavalla golf-urheilua edistävään tarkoitukseen.
16§Erinäisiä säädöksiä
Niissä kohdissa, joissa näissä säädöksissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan
voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

