
MASTER GOLF CLUB RY:N SÄÄNNÖT 

 

1§ 

Yhdistyksen nimi on Master Golf Club ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.  

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on kuitenkin suomi. 

 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin ja muun urheilun ja liikunnan harrastamista. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen golfpelin harjoitustilaisuuksia. 

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 

 

3§ 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jolla on Master Golf Course Oy:n 

osakkeenomistuksen perusteella pelioikeus yhtiön hallitsemalla golfkentällä. Yhdistyksen 

vuosijäseneksi voidaan ottaa henkilö, jolla ei ole edellä mainittuja osakkeita. Yhdistyksen kokous 

voi lisäksi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi. 

 

4§ 

Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistyksen varsinaisen kokouksen vahvistaman vuosimaksun, joka 

voi olla erisuuruinen varsinaiselle jäsenelle ja vuosijäsenelle sekä juniorijäsenelle. Juniorijäsen on 

saman kalenterivuoden aikana enintään 24 vuotta täyttävä henkilö. Kunniajäsen ei maksa 

jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

5§ 

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja klubin 

kapteenin vuodeksi kerrallaan syyskokouksesta syyskokoukseen, sekä neljästä kahdeksaan (4-8) 

jäsentä, jotka valitaan kukin kahdeksi (2) vuodeksi siten että vuosittain aina kahdesta neljään (2-4) 

jäsentä on erovuorossa. Johtokunnasta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle vuosikokous 

valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. Johtokunta valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. Kutsu 

johtokunnan kokoukseen on toimitettava sen jäsenille kirjallisesti. Johtokunta on päätösvaltainen, 

kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Johtokunnan 

kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 

 

6§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksin tai johtokunnan varapuheenjohtaja 

yhdessä johtokunnan jonkun muun jäsenen kanssa tai johtokunnan määräämät yhdistyksen 

toimihenkilöt yksin. 

 

7§ 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava 

tilintarkastajille viimeistään 28.2. Tilintarkastuskertomus on annettava johtokunnalle viimeistään 

31.3. 

 

8§ 

Yhdistyksen vuosikokouksia 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. 



Kutsu vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen 

kotisivuilla ja toimitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen 

viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Osoite voi olla myös sähköpostiosoite. 

 

9§ 

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

-valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

-valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

-valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

-todetaan kokouksen laillisuus 

Tämän lisäksi: 

Kevätkokouksessa 

-esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus 

-vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 

tilivelvollisille tai 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 helmikuun 15 päivää kuluvaa vuotta. 

Sekä syyskokouksessa: 

-valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni 

-valitaan kahdesta neljään (2-4) jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle 

-valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajalla ja hänen varamiehellään on 

oltava KHT-kelpoisuus. 

-vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta 

huomioon ottaen sääntöjen 4§:n määräykset sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan 

viivästymismaksun suuruus 

-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus 

ennen syyskuun 15 päivää kuluvaa vuotta. 

 

10§ 

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus vain erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla 

jäsenillä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjan perusteella äänestäminen ei ole 

mahdollista. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee 

arpa. 

 

11§ 

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 

puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on kuusi (6) 

kuukautta. Jäsenen, joka menettää 3§:ssä tarkoitetun pelioikeuden, on erottava yhdistyksestä 

välittömästi, uhalla, että johtokunta voi muuten erottaa hänet. Jäsenen, jonka katsotaan 

käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen 

yhdistyksen etuja vastaan, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi. 

 

12§ 

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti 

johtokunnalle. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen 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. 

 



13§ 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä 

tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 

 

14§ 

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassaolevan 

yhdistyslain säännöksiä. Johtokunta voi yhdistyksen palvelukseen ottaa toiminnanjohtajan ja muut 

tarvittavat tomihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme (3) 

johtokunnan jäsentä tekee siitä ehdotuksen. 

 


