
 
      
Aulangon Golfklubi ry 
 
 
 
SÄÄNNÖT 
 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 
 

 
2 § Yhdistyksen tarkoitus 
 
 Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin harrastusta siten, että 

erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja 
terveysliikuntaa sekä kilpa- ja huippu-urheilua.  

 
 
3 § Tarkoituksen toteuttaminen 
  
  
 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

 
1  Tarjoamalla jäsenilleen:  

- harjoitus- ja valmennustoimintaa 
- koulutustoimintaa 
- kilpailutoimintaa 
- tiedotus- ja suhdetoimintaa 
- liikuntatoimintaa eri ikäryhmille ja sukupuolille sekä toimintakyvyltään 

erilaisille ihmisille 
- muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten 

fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia 
- erilaisia tapahtumia, näytöksiä, juhlia ja muita yhdistystilaisuuksia 
 

 
2  Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden 

yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti lii-
kunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hank-
kimiseen ja hoitamiseen. 

 
3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 
 
4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla 

kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. 
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Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:  
 

− harjoittaa golf- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvien välineiden ja 
tarvikkeiden myynti- ja vuokraustoimintaa  jäsenilleen 

− omistaa  golfosakkeita 
− vuokrata ja myydä mainostilaa 
− omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta 
− harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa 
− ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

 
 
4 § Yhdistyksen jäsenyys 
  

Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen  
Yhdistys noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 

 
 
5 § Yhdistyksen jäsenet 
 
 Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan 

yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. 
 Yhdistyksen jäsenet hyväkyy hallitus 
  
 Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä sekä nuoriso- ja kunniajäseniä. 

 
Nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö sen kalenterivuoden loppuun saakka, 
jolloin hän on täyttänyt 18 vuotta. 

 
Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka 
merkittävällä tavalla on toiminut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi. Kun-
niajäsenen arvo on elinikäinen. 

 
6 §  Jäsenen eroaminen, erottaminen ja muut kurinpitotoimet 
 
 Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi 
erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen, toimii 
yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti taikka muutoin syyllistyy 
epäurheilijamaiseen tai epäsopivaan käytökseen tai toimintaan. 
 

 
Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa, jos jäsen ei ole 
suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan kokouksen päättämään 
päivämäärään mennessä. 

 
Hallitus ja Suomen Golfliitto ry voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, 
sakko ja kilpailu- ja toimintakielto sekä niiden yhteydessä annettavista 
rangaistuksista Suomen Golfliitto ry:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa 
määräyksissä mainitulla tavalla. 
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7 § Liittymis- ja jäsenmaksut  
 
 Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain 

yhdistyksen varsinainen kokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
 
  
8 § Yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräiset kokoukset 
 
 Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua. 

Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 
 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava 
vähintään seitsemän (7) ja enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta 
sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä 
päivälehdessä. 

 
 
9 §       Varsinainen kokous 
  
 
 Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

- Kokouksen avaus 
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
- Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa 
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
- Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksun suuruus. 
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä  
- Valitaan hallituksen 

- puheenjohtaja kahdeksi (2) vuodeksi  
-  vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä                           
yhdeksi (1) vuodeksi. 

- Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. 
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

 Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, 
on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

 
 
10 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous 
 
 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelli-

seksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä 
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hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava 
asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

 
 Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, 

kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 
 
  
11 § Pöytäkirja 
 
 Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin 

allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. 
 
 Yhdistyksen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan 

heti tai seuraavassa kokouksessa. 
 
  
12 § Äänestys 
 
 Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli 

puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet 
valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. 
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja 
käyttämällä. 

 
 Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista 

(18) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. 
Valtakirjalla ei saa äänestää. 

 
 
13 § Yhdistyksen hallinto 
 
 Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan puheenjohtaja sekä vuodeksi kerrallaan valitut vähintään viisi (5) ja 
enintään kahdeksan (8) jäsentä.  

  
 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi 

kapteenin, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös 
hallituksen ulkopuolelta. 

 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjoh-

tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen 
jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvil-
la. 
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Hallituksen tehtävänä on erityisesti 
  

- Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset 
- Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa 
- Valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden 

puheenjohtajat 
- Vastata yhdistyksen taloudesta 
- Pitää jäsenluetteloa 
- Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
- Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma yhdistyksen toimintavuotta varten 
- Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa 
- Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoi-

mista 
- Valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 
- Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja 

ansiomerkkien esittämisestä 
- Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii 
- Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa  
ennen varsinaista kokousta. 

 
 
14 §      Toiminnanjohtaja 
 

Hallitus voi päättää, että yhdistykselle valitaan toiminnanjohtaja. Hallitus päättää 
myös toiminnanjohtajan toimisopimuksen ehdoista sekä palkka- ym. eduista. 
 
 

15 § Tilivuosi 
 
 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 
 
 
16 §     Nimenkirjoittajat 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin 
tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen määräämän hallituksen 
jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämä toimihenkilö yksin. 

 
  
17 § Toimikunnat 
 
 Toimikunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että 

yhdistyksen hallitus vahvistaa toimikunnan tekemät oikeustoimet. 
 
 
18 § Sääntöjen muuttaminen 
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 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta. 

 
 
19 § Yhdistyksen purkaminen 
 
 Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäs-

osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen 
yhdistyksen purkamisesta. 

 
 
20 § Yhdistyksen varojen luovuttaminen 
 
 Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin 

liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen 
päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

 
 Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 
 
21 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  
 
 
 
 


