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GOLF TALMA RY:N SÄÄNNÖT 
 
 1 § Yhdistyksen nimi on Golf Talma ry ja sen kotipaikka on Sipoo. 
 
 2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin ja muun urheilun ja 

liikunnan harrastamista. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 
järjestämällä harjoituksia, kilpailuja, koulutusta, kokouksia ja juhlia 
ym. samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi toimintaansa varten 
omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

 
 3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jolla on 

nimetty pelioikeus Golf Talma Oy:n hallitsemalla golfkentällä. 
 
  Tämän lisäksi voidaan ottaa äänioikeudettomia jäseniä.  
 
  Jäsenet ovat aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsen siirtyy 

aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 
21 vuotta. 

 
  Yhdistyksen kokous voi lisäksi kutsua erityisen ansioituneita 

henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi. 
 
 4 §  Uusi jäsen maksaa yhdistykseen liittyessään yhdistykselle 

kertakaikkisen liittymismaksun. Eri jäsenryhmien liittymismaksut 
voivat olla eri suuruisia. 

 
  Jäsenet maksavat yhdistyksen kokouksen kummallekin 

jäsenryhmälle erikseen vahvistamat vuosimaksut. Eri jäsenryhmien 
vuosimaksut voivat olla eri suuruisia. 

 
  Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. 
    
 5 § Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen 

syyskokous valitsee puheenjohtajan ja kapteenin sekä 5-11 
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi 
syyskokousten välistä toimikautta kuitenkin niin, että vuosittain heistä 
on puolet tai lähinnä puolet erovuoroisia. 

 
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja voi nimittää 

sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi ottaa yhdistyksen 
palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja 
määrätä heidän palkkaetunsa ja voi asettaa avukseen toimikuntia ja 
valiokuntia. 

 
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
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puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä sen jäsenistä 
on läsnä. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 

 
 6 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen 

varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai hallituksen 
siihen erikseen määräämät henkilöt. 

 
 7 §  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
 8 § Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista sääntömääräistä kokousta, 

syyskokous 1.10 ja 30.11 välisenä aikana ja kevätkokous 1.2. ja 30.4 
välisenä aikana. 

 
  Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 
äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten 
niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa 
siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty. 

 
  Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan sähköisessä yhdistyksen 

tiedotteessa niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet 
sähköpostiosoitteensa, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta 
sekä julkaistaan Golf Talman ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. 

 
 9 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
  - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan 

tarkastajaa, 
  - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
  - esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, 
  - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 
  - vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
  - valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, 
  - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
 10 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
  - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, 
  - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
  - vahvistetaan  seuraavan tilikauden vuosi- ja liittymismaksut  
  - vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä, 
  - valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja kapteeni 

sekä vuosittain jäsenet erovuoroisten tilalle. 
 
 11 § Yhdistyksen kokouksessa kullakin läsnä olevalla varsinaisella 

jäsenellä on yksi ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä jäsenillä ei ole 
äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan, 
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ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee 
arpa. 

 
 12 § Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. 

 
  Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole 

maksanut jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluessa 
jäsenmaksun eräpäivästä. 

 
  Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä 

tai jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti 
vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen 
yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä joko 
kokonaan tai määrätyksi ajaksi. Erottamispäätöksen tekee hallitus. 

 
 13 § Ehdotus sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 

jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään tammikuun loppuun 
mennessä.  

 
  Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen 

sääntömääräisessä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan 
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen 
purkamisesta kolmen neljäsosan  (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä.  

 
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 

yhdistyksen purkamisesta. 
 
 14 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat 

käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla 
golfurheilun edistämiseen. 

 
 15 § Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, 

noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 


