
TUUSULAN GOLFKLUBI RY    
 
Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 
 
Esityslista 
 
Aika 13.12.2022 klo 18.00 
Paikka Tuusulan Golfklubi, osoitteessa Kirkkotie 51, 04310 Tuusula.  

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. (Teams) 
 
 
1§ Kokouksen avaus 
 
2§ Kokouksen järjestäytyminen 
 Valitaan kokoukselle: 

- puheenjohtaja 
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa   
- kaksi ääntenlaskijaa 

 
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
4§  Esityslistan hyväksyminen 
  
5§ Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni sekä naisten 

kapteeni 
 
6§ Valitaan erovuoroisten tilalle muut johtokunnan jäsenet 
 
7§ Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies 
 
8§ Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma 
 
9§ Vahvistetaan vuoden 2023 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä 

määrätään myöhästyneille maksuille suoritettava viivästyskorko 
 
 Johtokunnan esitys:  liittymismaksu jäsenmaksu (sis alv) 
 Aikuisjäsenet 0,00 €  89,00 € 
 Osakasjäsenet 0,00 €  82,00 € 
 Juniorijäsenet 0,00 €        35,00 € 
 
10§ Päätetään seuran sääntöjen muuttamisesta johtokunnan ehdotuksen 

mukaisesti 
 

11§ Esitetään seuran strategia vuosille 2023-2027 
 
12§ Kokouksen päättäminen 
 

Ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen sekä osallistumiseen Teamsin 
kautta, toimintasuunnitelma ja budjetti ovat nähtävissä klubin internet-sivuilla 
(tgk.fi), klubitalolla tai tilattavissa sähköpostilla (toimisto@tgk.fi). 

 
 Tuusulan Golfklubi ry 

Johtokunta 
 



 
Kokoukseen osallistuminen 
 

Kokouksen äänestyskäytännön ja kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme 
paikan päälle saapuvilta ennakkoilmoittautumista sunnuntai 11.12.2022 
mennessä, toimisto@tgk.fi 
 
Johtokunta on päättänyt, että kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä 
Teams-sovelluksella. Etänä osallistuvan yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa 
ENNAKKOON sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi viimeistään 
13.12.2022 kello 10:00 mennessä se sähköpostiosoite, jolla yhdistyksen jäsen 
osallistuu kokoukseen.  
Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen 13.12.2021 
kello 14:00 jälkeen.  
 
Teamsia voi käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella (Edge tai 
Chrome -selain) tai mobiililaitteen sovelluksella. 
 
Mahdolliset äänestykset toimitetaan äänestyskoppi.fi-palvelussa, tarkemmat 
ohjeet äänestämisestä kerrotaan kokouksessa, mikäli kokouksessa on 
äänestettäviä päätöksiä. 
Mahdollista myös on, että äänestys toimitetaan sähköisesti kokouksessa 
tarkemmin kerrottavalla tavalla. 
 
Tuusulan Golfklubi ry 
Johtokunta 
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Tuusulan Golfklubi ry 
 
 
JOHTOKUNTA 2022 
 
Tehtävä Nimi Kausi 
Puheenjohtaja Eeva-Kaarina Haanperä 2022 
Varapuheenjohtaja Merja Talusén 2022-2023 
Kapteeni Jukka Tuunanen 2022 
Ladykapteeni Tuula Sutinen 2021-2022 
Jäsen Jorma Seppälä 2022-2023 
Jäsen Markus Laakso 2021-2022 
Jäsen Jari Viitala 2022-2023 
Jäsen Ari Savolainen 2021-2022 

 
 

Janne Hartemo
Päätetään seuran puheenjohtaja, kapteenit
sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle



Tuusulan Golfklubi ry ESITYS BUDJETTI ENNUSTE
2023 2022 2022

VARSINAINEN TOIMINTA

Varsinaisen toiminnan tuotot
Koulutustuotot 15 000 17 000 13 134
Kilpailutuotot 2 000 2 000 3 291
Tilaisuustuotot 3 000 259
Naistoimikunta 1 000 410
Klubitoimikunta 5 200 2 700
Senioritoimikunta 1 500 1 255
Junioritoimikunta 0 0

Toiminnan tuotot 24 700 22 000 16 684
Avustukset 3 000
Muut tuotot 1 000

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 25 700 22 000 19 684

Varsinaisen toiminnan kulut
Koulutuskulut juniorit -29 000 -37 000 -31 376
Koulutuskulut yleinen -1 000 -3 514
Palkinnot ja muistamiset -2 000 -2 000 -688
Kilpailukulut juniorit -2 500 -3 000 -1 934
Kilpailukulut seniorit -1 500 -2 000 -1 341
Kilpailukulut edustuspelaajat -4 300 -5 000 -589
Kenttäkorvaus (ent. tilaisuuskulut) -10 000 -10 000 -8 636
Kilpailutoimikunta -2 000 -1 992
Klubitoimikunta -5 300 -2 000 -4 228
Naistoimikunta -1 000 -1 000 -1 213
Senioritoimikunta -1 500 -1 000 -1 479
Junioritoimikunta -1 000 -1 000 -183

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -61 100 -64 000 -57 173
Yleiset hallintokulut -4 600 -3 600 -6 164
Hallintopalvelumaksu -25 000 -18 500 -18 500
40-vuotisjuhlavuoden varaus -3 200

VARSINAINEN TOIMINTA KULUJÄÄMÄ -68 200 -64 100 -62 153

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot
Jäsenmaksut 108 954 103 000 100 153
Vuokratuotot 875 800 795

Varainhankinnan tuotot yhteensä 109 829 103 800 100 949

Varainhankinnan kulut
Suomen Golfliitto jäsenmaksu -39 801 -40 000 -40 392
Vastikkeet -900 -777 -803

Varainhankinnan kulut yhteensä -40 701 -40 777 -41 195

VARAINHANKINNAN TUOTTOJÄÄMÄ 69 128 63 023 59 753

Tuloverot -800 -646
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 128 -1 077 -3 046

Janne Hartemo
Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023



TUUSULAN GOLFKLUBI RY:N 
TOIMINTASUUNNITELMA 2023  

 

Sääntöjensä mukaisesti Tuusulan Golfklubi ry:n tarkoituksena on edistää golfurheilun 
harrastamista ja liikuntakasvatusta. Toiminta keskittyy Tuusulan Golfklubi Oy:n 
hallinnoimalle ja ylläpitämälle golfkentälle.  
Vuosi 2023 on yhdistyksen 40. toimintavuosi. 

Yhdistys on Suomen Golfliiton jäsen ja osallistuu aktiivisesti Golfliiton järjestämiin 
valtakunnallisiin ja alueellisiin tapaamisiin, koulutuksiin ja kokouksiin. 

 

PELAAMINEN JA PALVELUT 

Suurin pelaajaryhmä ovat klubipelaajat, jotka eivät juuri kilpaile ja osallistuvat 
satunnaisesti klubitoimintaan. Teemme kilpailuista ja aktiviteeteista tapahtumia, jotka 
houkuttelevat ja aktivoivat jäsenistöä osallistumaan niihin. 

Seuratoiminta- ja kilpailukäsikirjassa määritellään tarkemmin toimintatavat 
toimikunnille klubitoimintaan ja miten yhdistys osallistuu jäsenistölle aiheutuvien 
kilpailukulujen korvaamiseen hänen edustaessaan Tuusulan Golfklubi ry:tä.  

Pyrimme laajentamaan aktiivisten toimijoiden määrää ja koordinoimaan heidän 
tekemisiään entistä paremmin. Tarkoituksena on viestittää klubimme vahvuuksia niin 
sosiaalisessa mediassa kuin valtakunnallisilla golf-sivustoilla. Kaudella 2023 
juhlistamme seuran 40. toimintavuotta erilaisten tapahtumien ja teemojen kautta. 

Ry:n johtokunta vastaa klubin tiedotustoiminnan johtamisesta, suunnittelusta, 
käytettävistä kanavista ja tiedotuksen aikatauluista. Tiedotuskanavina käytetään 
uutiskirjettä, klubin nettisivuja, klubin ilmoitustaulua, facebook- ja instagram –
viestintäkanavia sekä tekstiviestejä ja sähköposteja.  
Jäsenistön tyytyväisyyttä mitataan kauden aikana Suomen Golfliiton kanssa 
yhteistyössä Pelaaja Ensin-kyselyllä. 

 

Johtokunnan tavoitteena kaudella 2023 on: 

• Valmistelee ja toteuttaa seuran 40-vuotisjuhlavuoden tapahtumia 
• Julkaisee 40-vuotisjuhlavuoden julkaisun jäsenistölle. 
• Järjestetään koulutusta aktiivisille seuratoimijoille toiminnan laadun 

parantamiseksi. 
• Kannustaa jäsenistöä osallistumaan Suomen Golfliiton järjestämille tuomari- ja 

ohjaajakursseille. 

 



Painopistealueet: 

• Jäsenmäärän vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle 
• Jäsenistön aktivoiminen seuran järjestämiin tapahtumiin 
• Tasoituksella 37-54 pelaavien huomioiminen kilpailuissa sekä 

sääntökoulutuksessa. 

JOHTOKUNTA 

Yhdistyksen syyskokous valitsee johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Johtokunnan jäsenet osallistuvat toimikuntien 
työskentelyyn. 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedottamista hoidetaan pääasiallisesti Tuusulan Golfklubin internet-sivujen, 
sähköposti uutiskirjeiden ja klubitalon ilmoitustaulun kautta. Myös sosiaalista mediaa 
eli facebookia ja instagramia käytetään tiedotusvälineenä.  

 

TOIMIKUNNAT 

KILPAILUTOIMIKUNTA 

Kilpailutoimikunta vastaa seuran mestaruuskilpailuiden ja viikkokilpailuiden 
järjestämisestä, järjestelee kilpailut ja tapahtumat kilpailukalenteriin sekä huolehtii 
kisojen johtajuudesta. Avoimet kilpailut järjestää yhtiö. 

 

JUNIORITOIMIKUNTA 

Junioritoimikunta kehittää ja koordinoi nuorisotoimintaa yhdessä junioreiden 
vanhempien kanssa, ohjaa junioritoimintaa järjestäen ympärivuotisia harjoituksia ja 
osallistumalla tiiviisti junioreiden kilpailutoimintaan. Junioritoimikunta järjestää 
kauden aikana junioritapahtumia. 

 

SENIORITOIMIKUNTA 

Klubin senioritoimikunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni seniori mukaan 
seuran sisäiseen toimintaan, kannustaa kehittymään golfissa ja kannustaa 
osallistumaan kilpailutoimintaan. Toimikunta järjestää kauden aikana tapahtumia ja 
seuraotteluita muiden golfklubien kanssa. Senioritoimikunta kannustaa jäseniään 
osallistumaan Suomen Golfseniorien järjestämään kilpailu- ja tapahtumatoimintaan. 

 

 

 



NAISTOIMIKUNTA 

Naistoimikunnan tehtävänä on tulevalla kaudella järjestää mukavia ja monipuolisia 
tapahtumia kaiken tasoisille ja kaikenikäisille naispelaajille. Samalla mahdollisuus 
tutustua muihin naispelaajiin ja löytää uusia pelikavereita. Kannustamme erityisesti 
uusia ja vasta-alkaneita naisia mukaan tapahtumiin sekä pelaamaan aktiivisesti. 
Lisäksi Suomen Golfliiton järjestämiin kisoihin ja Mid–tourille osallistuminen. Naisten 
yhteisen pelireissun järjestäminen.  

 

KLUBITOIMIKUNTA 

Klubitoimikunnan tehtävänä on järjestää tapahtumia klubin yhteisöllisyyden 
edistämiseksi sekä klubitalkoita viihtyvyyden edistämiseksi. Klubitoimikunta järjestää 
yhdessä naistoimikunnan kanssa juhlavuoden tapahtumat. Klubitoimikunta valitsee 
vuoden mies- ja naisklubilainen, jotka palkitaan kauden päätteeksi. 

 

SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOIMIKUNTA 

Tasoitustoimikunta jatkaa WHS-järjestelmän toiminnan seuraamista vuonna 2023. 
Jokainen pelaaja vastaa itse tasoituksestaan ja tasoituksen ylläpidosta Suomen 
Golfliiton rekisteriin vastaa seura. Suomen Golfliitto vastaa tasoituksen laskennasta ja 
tasoitusrekisteristä. Toimikunta tiedottaa mahdollisista sääntömuutoksista jäsenistöä. 
Yhdistys noudattaa Suomen Golfliiton tasoitusmääräyksiä. 
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Tuusulan Golfklubi ry 
 
Johtokunnan ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle 13.12.2022 yhdistyksen 
sääntöjen muuttamiseksi. 
 
Osa seuran säännöistä on yhdistyksen perustamisen 1983 ajalta. Sääntöjä on 
muutettu useaan otteeseen vuosien varrella, mutta ne eivät kuitenkaan vastaa seuran 
toiminnan tarkoitusta, nykyistä yhdistyslainsäädäntöä sekä ovat kirjoitusasultaan 
vanhanaikaiset. 
 
Muutokset ja perustelut seuran sääntöjen muuttamiseksi ovat esitetty alla 
sääntömuutosehdotuksen mukaisessa järjestyksessä. Nykyiset ja ehdotus uusiksi 
säännöiksi löytyvät tästä samasta dokumentista. 
 
 
2§ Tarkoitus ja sen toteuttaminen 
Poistettu yhdistyksen tarkoitus golfkentän ylläpitämisestä. Golfkentän ylläpitämisen 
vastuu on siirretty Tuusulan Golfklubi Oy:lle yhtiön perustamisen yhteydessä. 
 
3§ ja 4§ Jäsenyys ja jäsenyyden voimassaolo 
Selkeytetty sanamuotoja vastaamaan nykyistä toimintaa. Poistetaan 
nuorisjäsenluokka käyttämättömänä. Lisäksi poistetaan kaikki ehdollisuudet jotka 
liittyvät Tuusulan Golfklubi Oy:n pelioikeuteen tai osakkuuteen jäsenyyden ehtoina. 
Yhdistyksen johtokunnan päätös jää ainoaksi ehdoksi jäsenyyden hyväksymiseksi. 
 
5§ ja 6§ Liittymismaksu ja jäsenmaksu 
Selkeytetty liittymismaksukäytäntöä ja jaettu liittymismaksu ja jäsenmaksu omiksi 
kohdikseen säännöissä. 
 
7§ Kotikenttä 
Lisätty yhdistyksen kotikentän määrittely Suomen Golfliiton suosituksen mukaisesti. 
 
8§ ja 9§ Johtokunta ja johtokunnan työskentely 
Hallinnon järjestämisen sujuvoittamiseksi johtokunnan kokoonpanoon ja 
toimintatavan määrittelyyn on tuotu joustoa. 
 
10§ Tilien ja hallinon tarkastus 
Lisätty tilintarkastuksen aikarajat sekä määrittely tilin- ja toiminnantarkastajasta 
 
11-14§ Yhdistyksen kokoukset 
Selkeytetty kokouksen sisältöjen määrittelyä yhdistyksen säännöissä sekä 
nykyaikaistettu kokouksen koollekutsumistapaa sekä lisätty johtokunnalle 
mahdollisuus järjestää kokouksia myös tietoliikenneyhteyden avulla. 
 
15§ Äänioikeus 
Tarkennettu äänioikeuden ikäraja. 
 
16-18§  
Ei muutoksia asiasisällössä. 
 
  

Janne Hartemo
Päätetään seuran sääntömuutoksesta



TUUSULAN GOLFKLUBI R.Y:N SÄÄNNÖT 
1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tuusulan Golfklubi r.y. ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta. 

2 § Tarkoitus ja toteutuminen 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilun harrastamista ja liikuntakasvatusta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää golfkenttää jäsentensä ja muiden 
golfurheilun harrastajien käyttöä varten, järjestää kokouksia, juhlia ja kilpailuja ym. 
samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa tarvittavaa irtainta ja 
kiinteää omaisuutta, olla osakkaana tai jäsenenä erilaisissa yhteisöissä sekä harjoittaa 
omistamiensa rakennusten vuokraustoimintaa ja kahvilatoimintaa. 

3 § Jäsenyys 

Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta kirjallisen anomuksen 
perusteella. 

Yhdistyksen jäsenet ovat joko aikuis-, nuoriso-, vuosi- tai kunniajäseniä. 

Tuusulan Golfklubi Oy:n osakkeenomistajalta pelioikeuden vuokrannut tai henkilö, joka 
on nimetty käyttämään osakkeeseen kuuluvaa pelioikeutta tai on oikeutettu 
junioripelioikeuden käyttämiseen, voidaan hyväksyä vuosijäseneksi. Nuorisojäsen siirtyy 
aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta. 

Varsinainen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunnia jäseneksi 
henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen 
toteuttamisessa. 

4§ 

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka 
käyttäytymisen katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai 
muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. 

Johtokunta voi erottaa yhdistyksen aikuis- ja nuorisojäsenen, joka ei ole Tuusulan 
Golfklubi Oy:n osakkeenomistaja tai hallitse pelioikeutta Tuusulan Golfklubi Oy:n kentällä 
pelioikeuden vuokrauksen perusteella. Vuosijäsenen johtokunta erottaa, mikäli 
pelioikeutta ei yllämainitulla perusteella enää ole. Nämä ehdot eivät koske ennen 
sääntömuutoksen tekoa jäseneksi otettuja. 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle 
tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 
Jäsenmaksu tulee maksaa myös eroamisvuodelta. 

 
 



5§ 

Jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen 
liittymismaksun sekä kalenterivuosittaisen jäsenmaksun. 

Jäsen- ja liittymismaksu voidaan määrätä eri jäsenryhmille eri suuruiseksi. Yhdistyksen 
kokouksen niin päättäessä, jäseniltä voidaan periä myös ylimääräinen jäsenmaksu. 
Myöhästyneelle maksulle on suoritettava yhdistyksen syyskokouksen vahvistama 
viivästysmaksu. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista maksuista. 

Yhdistykselle suoritettavat maksut suoritetaan johtokunnan tarkemmin määrääminä 
aikoina. 

6 § Johtokunta 

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat vuodeksi 
kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kapteeni sekä kuusi (6) muuta jäsentä, joiden 
toimikausi on kaksi vuotta. 

Johtokunnan jäsenet valitsee yhdistyksen syyskokous. Kahdeksi vuodeksi valituista 
jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Johtokunnasta kesken toimikauden eronneen 
jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden 
loppuajaksi. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. 

Johtokunta voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä. 

Johtokunnan on kunakin vuonna osoitettava yhdistyksen nuorisojäsenistä pelaajat 
Tuusulan Golfklubi Oy:n nuorisopelioikeuksia käyttämään. Johtokunta uudistaa 
nuorisojäsenelle myönnetyn nuorisopelioikeuden tuleville pelikausille, kunnes 
nuorisojäsen siirtyy aikuisjäseneksi tai ilmoittaa luopuvansa pelioikeudestaan. 

7§ 

Johtokunta toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä hoitaen seuran asioita lain, 
näiden sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaisesti. 

Johtokunnan tehtävänä on: 

– hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet 

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja toimeenpanna 
kokouksen päätökset 

– hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja pitää siitä sekä seuran tuloista ja menoista kirjanpitoa 

– laatia vuosikertomus sekä pitää jäsen- ja tasoitusluetteloa 

– suunnitella ja hyväksyä yhdistyksen vuosittainen kilpailukalenteri 



– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä sekä sopia 
heidän palkoistaan ja muista eduistaan 

– ohjata yhdistyksen kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja muuta toimintaa 

– valita yhdistyksen edustajat yhteisöjen, joissa yhdistys on jäsenenä, 
päätöksentekoelimiin, kokouksiin ja tilaisuuksiin. 

8 § Tilien ja hallinnon tarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta on tehtävä 
tilin- tai toiminnantarkastus. 

9 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous viimeistään toukokuussa ja 
syyskokous viimeistään joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin 
vuosikokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen 
pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty. 

10 § 

Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
kokousta postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla taikka 
ilmoittamalla siitä toimialueella leviävässä sanomalehdessä. 

11 § 

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

– valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

– todetaan kokouksen laillisuus Tämän lisäksi: kevätkokouksessa: 

– esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto 

– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johto kunnalle ja 
muille tilivelvollisille ja toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai 
siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta 

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty 

kirjallinen ilmoitus ennen maaliskuun 15. päivää kuluvaa vuotta sekä syyskokouksessa: 

– valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni ja yksi jäsen vuodeksi 

– valitaan erovuoroisten tilalle muut johtokunnan jäsenet 



– valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies 

– vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma 

– vahvistetaan tulevan vuoden liittymis-, peli- ja jäsenmaksujen suuruus sekä 
huomioonottaen 5 §:n määräykset myöhästyneelle maksulle suoritettavan 
viivästysmaksun suuruus. 

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka johtokunta on esittänyt tai joista 
johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen lokakuun 15. päivää kuluvaa vuotta. 

12 § Äänestykset 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnäolevalla jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsenmaksunsa 
laiminlyöneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. 

Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa 
läsnäolevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. 

13 § Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
jompikumpi yhdessä johtokunnan siihen oikeuttaman henkilön kanssa. 

14 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 
yhdistyksen kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa. 

15 § Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen 
kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen 
määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 

16 § Erinäisiä säännöksiä 

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa 
olevan yhdistyslain säännöksiä. 

17 § 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 



TUUSULAN GOLFKLUBI RY:N SÄÄNNÖT (EHDOTUS SYYSKOKOUKSELLE 13.12.2022) 

 

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Tuusulan Golfklubi ry ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta. 

 

2. TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää golfin harrastamista. Tarkoituksensa 

toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia.  Se voi 

toimintaansa varten omistaa tarvittavaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ja olla osakkaana tai 

jäsenenä erilaisissa tarkoitustaan edistävissä yhteisöissä.  

 

3. JÄSENYYS 
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka yhdistyksen 

johtokunta on kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksynyt.  

Yhdistyksen jäsenet ovat aikuisjäseniä, juniorijäseniä tai kunniajäseniä.  

Jäsen on juniorijäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta. 

Yhdistyksen varsinainen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka merkittävällä 

tavalla on toiminut yhdistyksen ja sen tarkoituksen hyväksi.  

 
4. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLO 

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen johtokunnan tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään 

katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muuten toimineen yhdistyksen 

etuja vastaan tai joka jättää täyttämättä jäsenvelvoitteensa, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. 

Mikäli jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan kehotuksista huolimatta, voidaan 

hänen katsoa eronneen yhdistyksestä. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava 

siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen 

pöytäkirjaan. Jäsenmaksu tulee maksaa myös eroamisvuodelta. 

 
5. LIITTYMISMAKSU 

Jäsenen tulee kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa kertakaikkinen liittymismaksu. 

Liittymismaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. 

 

6. JÄSENMAKSU 
Kaikkien jäsenten, lukuun ottamatta kunniajäseniä, tulee suorittaa yhdistykselle vuosittainen 

jäsenmaksu. Jäsenmaksun määrää yhdistyksen syyskokous. Se voi olla erisuuruinen eri 

jäsenryhmille.   

 
7. KOTIKENTTÄ 

Yhdistyksen kotikenttä on Tuusulan Golfklubi Oy:n hallinnoima golfkenttä. 

 
 

8. JOHTOKUNTA 
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, kapteeni, ladykapteeni sekä syyskokouksen 

valitsemat 3 - 4 muuta jäsentä. Syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, kapteeni ja ladykapteeni 



valitaan vuodeksi ja neljä muuta jäsentä valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että syyskokous 

päättää ensimmäisellä kerralla ketkä kaksi valituista valitaan yhdeksi vuodeksi. 

Johtokunta valitsee sihteerin ja keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Mikäli johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, tulee yhdistyksen kokouksen kokouksessaan 

valita uusi jäsen eronneen jäsenen tilalle toimikauden loppuajaksi. 

 
9. JOHTOKUNNAN TYÖSKENTELY 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 

tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä ilmoittamansa asian käsittelyä varten 

kirjallisesti vaatii. Kutsu johtokunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla.  

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen 

muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  

Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 

 
 

10. TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Sen tilinpäätös pitää olla valmiina kalenterivuosittain 

huhtikuun 15. päivään mennessä ja yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta on tehtävä tilin- tai 

toiminnantarkastus toukokuun 15. päivään mennessä. 

Yhdistyksellä on yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö. 

 
11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosittain kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään 

toukokuun loppuun mennessä ja Syyskokous joulukuun loppuun mennessä. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta 

katsoo tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 

kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten johtokunnalta sitä vaatii. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen 

pitämisestä tässä määrätyssä järjestyksessä on tehty. 

 
 

12. KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN 
Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta 

yhdistyksen kotikentän ilmoitustaululla, tietoliikenneyhteydellä,  yhdistyksen internet kotisivuilla tai 

toimialueella leviävässä sanomalehdessä. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen tietoliikenteen 

tai muun teknisen yhteyden avulla on mainittava kokouskutsussa. 

 
13. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 

Kevätkokouksessa käsitellään 

- kokouksen järjestäytyminen 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

- todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat 

- esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 



- esitetään tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto 

- vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 

- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä jäsenten yhdistyksen johtokunnalle 

vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse esittämät 

asiat. 

 

14. YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
Syyskokouksessa käsitellään 

- kokouksen järjestäytyminen  

- todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat 

- päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 

- vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet, niiden eräpäivä sekä viivästysmaksun 

suuruus 

- valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja sekä tämän varahenkilö 

- valitaan kapteeni ja ladykapteeni 

- valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten sekä kapteenin ja ladykapteenin tilalle 

- valitaan johtokunnan puheenjohtaja  

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä 

(20) päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse esittämät asiat 

 
15. JÄSENEN ÄÄNIOIKEUS 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni. 

 
16. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin, johtokunnan valtuuttama henkilö 

yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä. 

 
17. YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä 

tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 

 

18. ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 
Sikäli kuin näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain 

säännöksiä. Aikaisempien sääntöjen perusteella ja saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 
 

 

 


