
Nokia River Golf Ry:n säännöt 

 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Nokia River Golf ry ja 
kotipaikka Nokian kaupunki 

2§ Tarkoitus ja toteuttaminen 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja 
muun liikunnan harrastamista ja tässä 
tarkoituksessa ylläpitää ja hallita golfkenttää, 
järjestää harjoituksia ja kilpailuja. 

3§ Jäsenyys 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset 
jäsenet ja nuorisojäsenet. Yhdistyksen 
varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy 
henkilön, joka on kiinnostunut yhdistyksen 
tarkoituksesta ja haluaa sitä edistää. 

Yhdistyksen jäsenyys edellyttää River Golf 
Oy:n osakkeen omistamista tai sen 
hallintaoikeutta. 

Yhdistyksessä voi olla myös kunniajäseniä. 

Yhdistys voi kutsua hallituksen esityksestä 
yhdistyksen toiminnassa erityisesti 
ansioituneen henkilön yhdistyksen 
kunniajäseneksi. 

Hallitus voi hyväksyä nuorisojäseneksi 21-
vuotiaat tai nuoremmat henkilöt. 

4§ Jäsenen erottaminen ja eroaminen 

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, 
joka ei suorita jäsenmaksua eräpäivänä tai 
noudata yhdistyksen sääntöihin perustuvia 
päätöksiä tai jonka käytöksellään katsotaan 
merkittävästi vahingoittaneen yhdistyksen 
mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen 
etujen vastaisesti. 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen 
on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle.  

                                                                  
5§ Jäsenmaksut 

Varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet 
suorittavat yhdistykselle syyskokouksen 
vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun. 

Kunniajäseniltä ja charter member -maksun 
suorittaneilta ei peritä jäsenmaksua. 

6§ Kausimaksut 

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain 
syyskokouksessaan varsinaisten jäsenien ja 
nuorisojäsenien kausimaksut. 

Kunniajäseniltä ja charter member -maksun 
suorittaneilta ei peritä kausimaksua. 

7§ Green fee- ja muut maksut 

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain 
syyskokouksessaan green fee - ja muista 
toimintaan oleellisesti liittyvistä maksuista tai 
valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. 

8§ Pelioikeus 

Pelioikeus on green cardin suorittaneilla 
yhdistyksen syyskokouksen määrittämät 
maksut maksaneilla Nokia River Golf Ry:n 
jäsenillä, kunniajäsenillä ja charter member -
maksun suorittaneilla. 

Pelioikeus on myös vaaditut maksut 
suorittaneilla green fee -pelaajilla tai esim. 
kilpailutapahtumaan osallistuvilla vaaditut 
maksut maksaneilla. 

9§ Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen 
puheenjohtajana, kaksi (2) kapteenia ja 
vähintään kahdeksan (8) ja enintään 
yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
Poistettu kohta: ja työvaliokunnan 



Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) 
vuotta. Jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on 
vuosittain erovuorossa.  

Hallitus nimeää asiantuntijaelimiksi 
toimikuntia tai työryhmiä valmistelemaan ja 
toteuttamaan omaan toimialueeseensa 
liittyviä tehtäviä. Hallitus nimeää henkilöt 
toimikuntiin. 

Hallitukseen kesken toimintakauden 
eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous 
voi tarvittaessa valita uuden jäsenen 
eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.  

Hallitus valitsee kaksi jäsentä Nokia River 
Golf Ry:n ja River Golf Oy:n yhteiseen 
työvaliokuntaan. 

10§ Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta tarvittaessa tai milloin yksikin 
hallituksen jäsen sitä kirjallisesti vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli 
puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on 
läsnä. 

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota 
on kannattanut yli puolet äänestyksessä 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan kannattava 
mielipide. Vaaleissa ratkaisee arpa. 

Hallituksen kokouksista on pidettävä 
pöytäkirjaa. 

11§ Tilien ja hallinnon tarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Yhdistyksen tilinpäätös tehdään 
kalenterivuosittain, ja tilit ja tarpeelliset 
asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille 
maaliskuun 1. päivään mennessä. 
Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa 

hallitukselle maaliskuun 15. päivään 
mennessä. 

Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja 
heidän varamiehensä. 

12§ Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen varsinainen syyskokous on 
pidettävä 31.12. mennessä ja varsinainen 
kevätkokous on pidettävä 30.4. mennessä. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, 
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai 
hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään 
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti 
hallitukselta niin vaatii. 

Yhdistyksen kokoukset voidaan järjestää 
myös Tampereella yhdistyksen kotipaikan 
lisäksi. Kokoukset voidaan hallituksen niin 
päättäessä järjestää myös 
tietoliikenneyhteyden avulla. 

Kutsu varsinaiseen kokoukseen ja 
ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava 
yhdistyksen virallisella internet-sivulla. Kutsu 
kokoukseen on ilmoitettava aikaisintaan 
kolmekymmentä (30) päivää ja viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

13§ Kokouksissa käsiteltävät asiat 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 

• käsitellään hallituksen laatima 
toimintakertomus yhdistyksen 
toiminnasta ja taloudesta sekä 
edellisen tilikauden tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus 

• päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille  
vastuuvelvollisille 

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



• käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa 

• valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
joka toinen vuosi 

• valitaan kaksi (2) kapteenia, joka 
toinen vuosi 

• päätetään hallituksen jäsenten 
lukumäärästä sääntöjen 9§:n rajoissa 

• valitaan muut hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle 

• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille 
varahenkilöt 

• vahvistetaan tulevan vuoden 
talousarvio ja toimintasuunnitelma 

• vahvistetaan tulevan vuoden 
kausimaksujen, jäsenmaksujen ja 
green fee -maksujen suuruus sekä 
niiden erääntymisajankohta 

• käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat. 

14§ Äänioikeus 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 
jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella 
jäsenellä, kunniajäsenellä, charter-
member-maksun maksaneella ja 15 
vuotta täyttäneellä nuorisojäsenellä yksi 
ääni. 

Jos äänet menevät yhdistyksen 
kokouksessa tasan, ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, 
joissa ratkaisee arpa. 

15§ Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa 
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja 
kumpikin yksin tai kaksi hallituksen 
jäsentä yhdessä.  

 

16§ Sääntöjen muuttaminen ja 
yhdistyksen purkaminen 

Näiden sääntöjen muuttaminen tai 
yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa 
käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, 
jos siitä on kokouskutsussa mainittu. 
Päätöksen tekemiseen vaaditaan 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
yhdistyksen kokouksessa annetuista 
äänistä. 

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

17§ Erinäisiä säännöksiä 

Sikäli kuin näissä säännöissä ei ole muuta 
määrätty, noudatetaan voimassa olevan 
yhdistyslain säännöksiä ja hallituksen 
hyväksymää hallinto-ohjetta. 

18§ Ennen sääntömuutosta saavutetut 
jäsenoikeudet säilyvät. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


