
RANTASALMI GOLF RY SÄÄNNÖT 

 
 

NIMI JA KOTIPAIKKA 
 

1§.  Yhdistyksen nimi on Rantasalmi Golf ry, lyhennys RanG ja kotipaikka Rantasalmi. 
 

TARKOITUS 

2§.   Yhdistyksen tarkoituksena on golfharrastuksen ylläpitäminen ja edistäminen. 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton,  eikä muun välittömän taloudellisen 
ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille, eikä yhdistyksentoiminta 
muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. 

 
TOIMINNAN LAATU 

 
3§.   Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja, opetus-, 

koulutus-, huvi- ja muita samantapaisia tilaisuuksia, sekä pitää golfkenttää 
golfharrastajien käyttöä varten. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten 
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, toimeenpanna asianmukaisen luvan 
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, sekä harjoittaa kahvila- ja 
ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden myyntiä sekä golfaiheista 
julkaisutoimintaa. 

 
JÄSENET 

 
4§  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, 

jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyy. Yhdistyksen 
juniorijäseniä ovat golfliiton sääntöjen mukaiset juniorijäsenet.   

 
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, 
joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen 
toteuttamisessa. 

 
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjaan. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu 3kk kuluessa jäsenmaksun 
eräpäivän jälkeen, on hallituksella oikeus erottaa jäsen seurasta. 

 
Jäsen, 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.  

 
JÄSENMAKSUT 

 
5§.  Jäsenet  suorittavat  yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun. 

Jäsen- ja liittymismaksu voidaan määrätä eri jäsenryhmille erisuuruiseksi. 
Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

Muutos 1. 
Vanha sääntö: … pitää 
golfkenttiä 
golfharrastajien 
käyttöä varten sekä 
harjoittaa 
valistustoimintaa 
julkaisemalla 
jäsenlehteä.

Muutos 2. 
Vanha: ravintolaliikettä

Muutos 3. Vanha: alle 15-vuotiaat ovat yhdistyksen nuorisojäseniä

Muutos 4. 
LisäysMuutos 5. 

Poistettu kappaleen 
viimeisestä 
lauseesta: , jossa on 
läsnä vähintään 
puheenjohtaja, 
kapteeni ja kaksi (2) 
muuta jäsentä.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



 
YHDISTYKSEN HALLITUS 

 
6§  Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen 

toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kolmeksi (3) vuodeksi 
kerrallaan ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan 
kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.  

 
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, ensin arvalla ja 
sitten vuoron mukaan.   

 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan kapteenin, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat 
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. 

 
Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous 
valitsee uuden jäsen toimikauden 
loppuajaksi. 

 
Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan sekä muut 
tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa. 

 
7§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 

kutsusta, jos he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi (2) 
 

 hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. 
  

Hallitus asettaa yhdistykselle toimintaansa varten tarpeelliset toimikunnat ja valitsee 
keskuudestaan niiden johtajat. Toimikunnat toimivat hallituksen apuna ja sen 
valvonnan alaisena. 

 

  
Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava sen jäsenille kirjallisesti.  

  
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Äänten mennessä tasan 

 

 ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 

 

  
NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
8§.  Yhdistyksen   nimen   kirjoittaa   hallituksen   puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai   

sihteeri kukin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 
 

TILIT 
 

9§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on ennen 
maaliskuun 15. päivää jätettävä toiminnantarkastajalle.  Toiminnan- tai tarvittaessa 
tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 
loppuun mennessä. 

 

Muutos 6. Vanha: Jäsenet suorittava yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen liittymismaksun 
ja vuosittaisen jäsenmaksun.

Jäsenmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistys on lähettänyt maksukehotuksen. 
Myöhästyneille jäsen- ja liittymismaksuille on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästyskorko. 
Jäsen- ja liittymismaksu voidaan määrätä eri jäsenryhmille erisuuruiseksi.
Kunniajäsenet ovat vapaita maksuista.

Muutos 7. 
Kappaleesta 
poistettu 
kapteenin osio 
sekä lause 
”näistä jäsenistä 
hallitus valitsee 
… toimikuntien 
puheenjohtajat.

Muutos 8. 
Päätösvaltaisuus 
siirretty 7§:ään. 
Vanhoissa 
säännöissä 
päätösvaltaisuus 
oli kahdessa eri 
kappaleessa ja eri 
tavoin ilmaistu.

7.

8.

9.

Muutos 9. Lisätty kapteenin valinta tähän kappaleeseen

10.

Muutos 10. Lisätty aiemmasta pykälästä toimikuntien puheenjohtajien 
valitseminen tähän kappaleeseen.

Muutos 11. 
Hallituksen 
päätösvaltaisuus 
muutettu vähintään 
puolet hallituksen 
jäsenistä muotoon 
(vanha: vähintään 
kaksi (2) muuta 
jäsentä läsnä.) 

11.

12.Muutos 12. 
Lisätty 
toiminnanjohtaja

Muutos 13. 
Tilintarkastaja 
muutettu muotoon 
toiminnantarkastaja

13.



YHDISTYKSEN  KOKOUKSET 
 

10§  Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous huhtikuun loppuun 
mennessä ja syyskokous syys- joulukuun aikana. 

 
Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai 
hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka yksi kymmenesosa (l/10) jäsenistä kirjallisesti 
ilmoitettua   tarkoitusta varten niin vaatii.  Yhdistyksen   ylimääräinen   kokous   on 
pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus tässä säädetyssä järjestyksessä on 
tehty. 

 
 

11§.  Yhdistyksen kokoukset  kutsuu koolle hallitus.  Kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla 
siitä yhdistyksen kotisivuilla tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä 
viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 

 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 
  Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa 
asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 

 
 
 

Kevätkokous: 
 

12§.  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 
6. esitetään tilintarkastuskertomus 
7. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
9. käsitellään muut mahdolliset asiat

14.

Muutos 14.
Lisätty 
yhdistyksen 
kotisivut 
sääntöihin 
ilmoituspaikaksi. 

Poistettu 
maininta 
”nuorisojäseniä 
lukuun 
ottamatta”



 
 

Syyskokous: 
 
13 §.  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi 
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisien tilalle 
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
8. päätetään tulevan vuoden liittymis-  ja jäsenmaksujen suuruus ja muiden 
maksujen suuruus 
9. päätetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma 
10. päätetään tulevan vuoden talousarvio 
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
 
 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 

14§.   Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen 
kokouksen määräämällä tavalla, golfurheilua edistävään tarkoitukseen.  
 
 

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 

15§.  Niissä kohdissa, joista näissä säännoissa ei ole määrätty, noudatetaan voimassa 
olevan yhdistyslain säännöksiä. 

15.Muutos 15.
Muutettu tilintarkastaja 
nimike 
toiminnantarkastajaksi


