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VUOSIKOKOUS 

 
Aika: 15.4. klo 14.00 
Paikka: Kunnantalon Takkahuone 
 
 
1. Kokouksen avaus 

 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen 

 
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
5. Läsnäolevien toteaminen 

 
6. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 
7. Vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto  

 
8. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 
 

9. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa kaudella 2018 
 

10. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 2018 
 

11. Päätetään liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksuista vuodelle 2018 
 

12. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely ja vahvistaminen 
 

13. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 
 

14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 

15. Valitaan seuran edustajat lajiin liittyvissä kokouksissa ja tapahtumissa 
 

16. Sääntöjen muuttaminen 
 

17. Muut asiat 
 

18. Kokouksen päättäminen  
 

 
Jouko Erkkilä 
puheenjohtaja 
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PuulaGolf ry 
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2017  
 
1. Tavoite   
 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että  
mahdollisimman moni seuran jäsen pystyy harrastamaan kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua  
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Yhteishenkeä ja yhdessä tekemistä vaalitaan.  

 
Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja, koulutusta ja opetusta sekä illan-

vietto- ja muita tapahtumia jäsenistölleen.  Yhdistyksen jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen mahdol-

lisuuksia edistetään lisäksi ympärivuotisesti mm. koulutustoiminnan ja golfmatkojen avulla. PuulaGolf 

ry tarjoaa kaikkia ikäluokkia palvelevan harrastusmahdollisuuden ja aktiivisesti toimivan seurayhteisön 

kaikille kangasniemeläisille. 

2. Seuran hallinto  
 

Seuran toimintaa ja taloutta ohjaa johtokunta, johon kuuluvat kahdeksi  
toimintavuodeksi valitut jäsenet. Puheenjohtajana toimi seuran puheenjohtaja, joka oli vuosikokouk-
seen 2.4.2017 saakka Jarmo Lehtimäki ja siitä eteenpäin Jouko Erkkilä. 2.4.2017 alkaen johtokunnan 
kokoonpano oli:  
 

 Jukka Kalkasmaa, varapuheenjohtaja ja kenttätoimikunta 

 Kari Lappalainen, kilpailutoimikunta 

 Timo Holttinen, kilpailutoimikunta 

 Jouni Peltonen, sihteeri ja junioritoimikunta 

 Jarmo Lehtimäki 

 Tommi Pietarinen 

 Anitta Vainio, varajäsen 
 
Lisäksi kapteeneilla ja toiminnanjohtajalla oli osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin. Kapteeneina 
toimivat Ville Häkkinen ja Taina Vuojolahti. Mari Meriläinen oli toiminnanjohtajana. 
Johtokunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta kuusi kertaa. Lisäksi oli sääntömääräinen vuosikokous. 
 
Johtokunnan lisäksi seurassa toimii useita toimikuntia, joiden toiminnasta kerrotaan enemmän niiden 
omissa toimintakertomuksissa. Vuonna 2017 toimikunnat olivat: 
 

 Kenttätoimikunta 

 Kilpailu- ja harrastetoimikunta 

 Senioritoimikunta 

 Naistoimikunta 

 Junioritoimikunta 
 
3. Jäsenet ja toiminta 
 

3.1. Jäsenmäärä 
 
PuulaGolfin jäsenmäärän kehitys viime vuosien aikana on seuraava: 
 
 Jäsenmäärä      

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Miehet 337 319 322 311 285 280 

Naiset 175 164 163 147 135 128 

Pojat 71 57 52 51 45 47 

Tytöt 20 19 18 16 16 20 
       

Yhteensä 603 559 555 525 481 475 

Muutos   -44 -4 -30 -44 -6 
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Seuraan liittyneet uudet jäsenet   
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Yhteensä 20 17 17 29 21 45 

Muutos   -3 0 12 -8 24 
 
Jäsenmäärän kehitys on ollut Itä-Suomen alueelle tyypillisesti negatiivinen, mutta Koko Kangasniemi 
Golfaa -hankkeen myötä uusia jäseniä liittyi selvästi aikaisempaa enemmän, ja jäsenmäärän vähene-
minen saatiin pysäytettyä v. 2017.  
 
PuulaGolfin jäsenille toteutettiin jäsenkysely Pelaaja Ensin -työkalun avulla. Sen perusteella Jäsenis-
tömme tyytyväisyys omaan yhteisöön on valtakunnallisen keskiarvon (BM) yläpuolella, vaikka ymmär-
rettävästi jäämme muille paljon ravintolan ja klubitalon palveluiden osalta. Tyytyväisyys omaan kent-
tään on valtakunnan toiseksi korkeinta. 
 

 
 

3.2. Koko Kangasniemi Golfaa -hanke 
 
Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeen tavoitteena oli harrastajamäärän kääntäminen kasvuun. Tar-
josimme yhteistyössä PuulaGolf Oy:n ja Kangasniemen kunnan kanssa jokaiselle kangasniemeläiselle 
(alle 12 -vuotiaat aikuisen seurassa) ja alueen vapaa-ajanasukkaalle mahdollisuuden aloittaa golfin 
pelaaminen maksutta. 
 
Järjestimme kohderyhmälle neljän tunnin lyhytkursseja, joiden aikana opeteltiin golfin pelitaitoja ja tär-
keimmät säännöt turvalliseen kentällä liikkumiseen ja pelaamiseen. Koko Kangasniemi Golfaa -kurssi 
antoi valmiudet aloittaa itsenäinen harjoittelu sekä harjoitusalue rangella että kentällä pelaten. 
 
Jokainen lyhytkurssin osallistuja sai mukaansa itseopiskelumateriaalia sekä Koko Kangasniemi Golfaa 
Green Cardin, joka oikeutti pelaamaan kentällä tietyin rajoittein. Kenttää sai pelata par3-pituisena (nor-
maalia lyhyempänä), yksinään väyliä 1-3 ja kokeneemman kummipelaajan kanssa myös väyliä 4-9. 
KKG-golfarin ajanvarausoikeus oli myös rajattu rauhallisempiin kellonaikoihin. Välineet lainattiin aina. 
 
KKG-kursseja järjestettiin yhteensä 17, ja niille osallistui 184 tutustujaa. Heistä 36 % oli alle 21-vuoti-
aita, kun junioreiden osuus seuran jäsenistä (2016) 13 %. Osallistujista 19 suoritti Green Cardin jo 
2017, ja lisää suorituksia tulossa heti kauden 2018 alussa. Heistä 11 liittyi seuran jäseniksi, ja edelleen 
8 osti myös jotain pelioikeutta eli pelasi aktiivisesti. Koko Kangasniemi Golfarit pelasivat kaudella 2017 
yhteensä 210 starttia aina myöhäiseen syksyyn saakka. Hankkeen toteuttamisessa oli mukana n. 70 
vapaaehtoista toimien kummipelaajina ja kouluttajina. 
 
Hanketta on syytä jatkaa kaudella 2018. 
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3.3. Jaostojen toiminta 
 
Toimikuntien puheenjohtajat kaudella 2017 olivat: 
 

 Kilpailutoimikunta Kari Lappalainen 

 Junioritoimikunta Miika Karjalainen 

 Naistoimikunta  Taina Vuojolahti 

 Senioritoimikunta Jouko Erkkilä 

 Kenttätoimikunta Jukka Kalkasmaa  
 

3.3.1. Kilpailutoimintakunta 
 

Kilpailutoimikunnan kokoonpano: 
- Kari Lappalainen, puheenjohtaja 
- Jouni Peltonen 
- Timo Holttinen 
- Jukka Kalkasmaa 
- Jouko Erkkilä 
- Taina Vuojolahti 
- Ilkka Raatikainen 
 
Kilpailutoiminta oli kaudella 2017 vilkasta. Uutena toimintana aloitettiin arki-iltaisin pelattavat Ysi 
Open -kisat, jotka pelimuodosta riippuen ja kauden edetessä keräsivät varsin mukavasti osallistu-
jia. Kilpailustartteja kertyi omille jäsenille 504 ja vieraspelaajille 270 eli yhteensä 774 kpl. Kaikille 
avoimia kilpailuja järjestettiin 15. Yksi open oli suunnattu vain naisille ja yksi kilpailu oli Keski-Sa-
von seurojen kutsukilpailu. Vain omille jäsenille suunnattuja kilpailuja ja tapahtumia oli 7. Suomen 
Golfliiton kilpailuista järjestettiin 4.7. Senioreiden Aluetour. 
 
Seuraottelu pelattiin Hartolan Golfklubia vastaan Hartolassa 19.7. Joukkueen kokoonpano oli kaksi 
naista ja neljä miestä ja pelattiin kolme pariscramble-reikäpeliä. Hartola voitti lukemin 2/1. 
Seuran mestareiksi sarjoittain pelasivat 
 

 Miehet lyöntipeli Akseli Alisalo 

 Naiset lyöntipeli Mari Meriläinen 

 Juniorit pistebogey Juho Laitinen 
 

Reikäpelimestaruuden pelaaminen peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kilpailujen tuo-
maritoiminnasta vastasivat Miika Karjalainen, Kari Lappalainen, Mari Meriläinen, Jouni Peltonen, 
Juha Kemppi, Taina Vuojolahti, Jukka Kalkasmaa (aluetuomari), Ilkka Raatikainen ja Timo Holtti-
nen.  
 
Seuraa ovat edustanet Golfliiton kilpailuissa aktiivisesti seniorit (lisätiedot senioreiden toimintaker-
tomuksessa) ja yleisessä sarjassa Akseli Alisalo.  

 
3.3.2. Junioritoiminta 

 
Junioritoimikunnan kokoonpano: 
- Miika Karjalainen, puheenjohtaja 
- Jouni Peltonen 
- Harri Oinasmaa 
 
Aloitimme kauden 2017 suunnittelun keväällä sähköpostien välityksellä.  Harjoitusten suunnitte-
lusta vastasivat pääasiassa Miika Karjalainen ja Jouni Peltonen.  Varsinaisia toimikunnan kokouk-
sia emme pitäneet kauden 2017 aikana. Harjoitusten vetovastuu jaettiin melko tasan vetäjien kes-
ken.  Vetäjinä toimivat Jouni Peltonen, Tuukka Junni, Miika Karjalainen ja Harri Oinasmaa.  Harjoi-
tusten tavoitteena oli ohjata pelaajia pikkuhiljaa kentälle pelaamaan ja madaltaa kynnystä pelaami-
sen aloittamiselle. Tavoitteena oli myös saada yksi junioripelioikeus myytyä, mutta tämä tavoite jäi 
toteutumatta. Alle 12-vuotiaat seuran jäsenet saivat pelata seuran jäsenenä maksutta. Harjoitukset 
aloitettiin ke 24.5. ja harjoituksia pidettiin keskimäärin kaksi kertaa viikossa elokuun ensimmäiselle 
viikolle eli 5.8. saakka. Harjoitusten kesto oli 1,5 h/ kerta. Harjoitukset pidettiin pääsääntöisesti kes-
kiviikkoisin ja lauantaisin.  Vuonna 2017 harjoiteltiin myös juhannuksena.  Junioreiden 
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innostuneisuus ja aktiivisuus harjoituksissa oli hyvää.  Osallistujia oli keskimäärin 6 lasta/ harjoitus.  
Harjoitteluringissä oli yhteensä 13 lasta.  Osa lapsista kävi kokeilemassa lajia vain kerran. 

 
3.3.3. Naistoimikunta 
 

Naistoimikunnan kokoonpano: 
- Taina Vuojolahti, puheenjohtaja 
- Merja Alisalo 
- Aila Kemppi 
 
Naistoimikunnan tarkoituksena on rohkaista ja kannustaa naisia pelaamaan 
enemmän, kehittämään omia pelitaitojaan ja osallistumaan kilpailuihin. Toiminnassamme keskeistä 
on iloinen, sosiaalinen yhdessäolo golftapahtumissa ja kilpailuissa. Lisäksi naistoimikunta osallis-
tuu sovitusti seuran toimintaan ja yhteisiin tapahtumiin ja järjestää omia kilpailuja ja tapahtumia. 
Naistoimikunta kokoontui kaudella 2017 virallisesti 2 kertaa. Sen lisäksi pidimme yhteyttä tarpeen 
tullen esim. tapahtumien edellä. 
 
Yhteistyö muiden seurojen kanssa 
 
Edellisten vuosien Naisten rundi muutettiin Mimmien Mittelöiksi. Mimmien 
Mittelöissä pelataan yhdessä kaksi kertaa kaudessa vuorotellen eri kentillä eri 
kesinä. Mukana ovat samat seurat kuin rundissakin: Jyväs-Golf, Laukaan 
Peurunkagolf, Muuramen golfseura, Revontuli Golf ja PuulaGolf sekä uutena 
Himos Golf. Kesällä 2017 pelattiin Muuramessa ja Revontuligolfissa. Kisassa 
laskettiin yhteen kunkin seuran 3 parasta yksilötulosta. 
 
Kokonaiskisan ja kiertopalkinnon voitti Laukaa: 
1. LPG 196 pistettä 
2. ReG 163 
3. JG 157 
4. MGS 146 
5. PuulaG 130 
Suunnitelmien mukaan ensi kesän Mimmien Mittelöt ovat JG:ssä ja PuulaGolfissa. Muuta seurojen 
välistä yhteistyötä ei ollut kaudella 2017. 

 
Tapahtumat ja opetustoiminta 

 
Tänä vuonna Naisten sunnuntaina 11.6. osallistuimme Mimmien Mittelöön Muuramessa. Perintei-
nen Late Night with Ladies pelattiin 7.7. Pelimuotona oli ’vaalenpunainen pallo a’la Mellu’. Osallis-
tujia oli 6 paria. Parit arvottiin ennen lähtöä. Pelin päätteeksi söimme pitsat. Tapahtuma oli hauska 
ja onnistunut. Kuudennen kerran järjestetty pelkästään naisille suunnattu avoin kilpailu, Puulan Op-
tiikka Ladies Open, pelattiin 27.8. Osallistujia oli 6, joista kaksi oli muista seuroista. 
 
Naisten opetustunti Jouni Peltosen vetämänä pidettiin 4 kertaa, jonka jälkeen halukkaat menivät 
yhdessä pelaamaan kierroksen. Edelliseen vuoteen verrattuna osallistujamäärä kasvoi johtuen 
Koko Kangasniemi golfaa projektista, joka toi uusia naisia golfin pariin. Parhaana iltana oli 9 osal-
listujaa. Kauden päättäjäisiä ei tänä vuonna ei järjestetty.  
 
Naistoimikunta osallistui kentän valvontaan vuorolistan mukaisesti. Tapahtumista ja muista naispe-
laajia koskevista asioista on tiedotettu kahvion ilmoitustaululla, PuulaGolfin nettisivuilla, Kunnallis-
lehden seurapalstalla ja lähettämällä sähköpostia postituslistalle mukaan ilmoittautuneille. Puula-
Golfin naisten osallistuminen kilpailuihin oli todella vähäistä, mutta Koko Kangasniemi golfaa pro-
jektin myötä toivomme parempaa uutta kautta. 

 
3.3.4. Senioritoimikunta 

 
Senioritoimikunnan kokoonpano: 
- Jouko Erkkilä, puheenjohtaja 
- Veikko Laitinen, sihteeri 
- Marja-Liisa Issakainen 
- Rauno Haapanen 
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- Pekka Laitinen 
- Antti Niinikoski 

 
Senioritoimikunnan asettamia tavoitteita toteutettiin eri yhteyksissä 

 

- Esiteltiin seurana ja seuran jäseninä eri yhteyksissä golfharrastusta yhtenä hyvänä 

liikuntamuotona, joka sopii erittäin hyvin myös seniori-ikäisille. 

- Kannustettiin ja opastettiin esim. Koko Kangasniemi Golfaa (KKG-hanke) hankkeessa ja 

muissakin yhteyksissä aloittelijoita lajin pariin; lämmin kiitos kouluttajina ja kummeina KKG-

kursseilla toimineille senioreille: 

o Timo Holttinen 

o Heimo Lehikoinen 

o Pekka Romo 

o Martti Vuojolahti 

o Taina Vuojolahti 

- Lämmin kiitos myös kymmenille KKG-hankkeessa kummeina  mukana olleille senioreille, jotka 

toimivat kurssilaisten ohjaajina harjoittelu- ja pelikierroksilla 

 Ylläpidettiin ja edistettiin seniorien pelitaitoja harjoittelemalla ja pelaamalla 

o Osa senioreista myös harjoitteli aktiivisesti 

o Senioreista suurin osa pelasi vähintään viikoittain ja todella iso joukko liki päivittäin 

o Seniorit osallistuivat suurella joukolla ja hyvällä menestyksellä oman kentän kilpailuihin  

 Golfharrastus oli mukavaa pelaamista ja yhdessäoloa 

o Edistettiin sekä ryhmänä että yksilöinä omalla esimerkillä ja käyttäytymisellä hyvää 

yhteishenkeä ja golfkulttuuria  

 

Kokoukset, kokoontumiset ja yhteydenpito hoidettiin seuraavasti: 

 

 Toimikunta piti kauden aikana 2 tapaamiskokousta, joista ei tehty pöytäkirjaa /muistiota. 

 Kauden toiminnasta ja kisajärjestelyistä sovittiin myös toimikunnan jäsenten ja muiden seniorien 

henkilökohtaisissa tapaamisissa, puhelinkeskusteluissa ja sähköpostitse 

 Puheenjohtaja lähetti toimikunnan omat sekä toimikunnalle tulleet kilpailukutsut ja tiedotteet sekä 

muun materiaalin sähköpostilla suoraan myös jäsenille  

 

Yhteistyö- ja pelitapahtumat muiden seurojen kanssa sekä toteutumattomat tapahtumat 

 

 MG Mikkeli Seniorit järjesti 24.8.2017 kentällään perinteisen, Jyväs Golf - Mikkelin Golf - 

PuulaGolf seuraottelun (joukkue- ja parikilpailu), jonka pelimuoto oli bestball  

o Joukkuekisan voitti MG, 5 parin yhteistulos pistebogeyssa oli 213 p. – Upeaa!  

o PuulaGolf senioreista kisassa oli mukana 3 paria, joista pari Pekka Laitinen – Risto 

Valkonen ylsi parikilpailussa 11. sijalle.  –  40 pistettä  

o JyväsGolf järjestää kolmen seuran seuraottelun kesällä 2018 

 Keski-Savon Tour-kisoihin osallistui Puula Golfista 4-10  seniori-ikäistä pelaajaa / kisa 

o Kisapaikat olivat Anola Golf, Leppävirta Golf, Mikkelin Golf, PuulaGolf, ja Rantasalmi Golf 

o PuulaGolfin parhaat pelaajat kisoittain olivat 

▪ Rantasalmi Golf 31.5.2017, Harri Junni, 6. 

▪ Anola Golf 14.6.2017, Juha Kemppi, 9. 

▪ PuulaGolf 12.7.2017, Keijo Alisalo, 5. 

▪ Leppävirta Golfin ja Mikkelin Golfin tulokset puuttuvat 

 Suunnitelmissa olleet seuramatka ja uusi viikkokisan tyylinen kisa eivät toteutuneet; näitä 

peliasioita hoitamaan ja myös toimikuntaan otetaan ilolla vastaan uusia toimijoita 
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Kilpailut ja menestys 

 

 PuulaGolf Seniori-ikäisten Mestaruuskisa pelattiin 9.7.2017 

 

 Suomen Golf Seniorien, Kaakkoissuomi (IV Alue) AlueTour-kisat pelattiin seuraavilla kentillä 

o 1/2017, Iitin Golfseura (Kaikki sarjat) 13.6.2017 

o 2/2017 PuulaGolf (N65 M65 M70)  4.7.2017 

o 2/2017 Rantasalmi Golf 4.7.2017 (N50 M50, M60) 

o 3/2017 Golf Porrassalmi (Kaikki sarjat ) 8.8.2017 

 PuulaGolfin RYDER CUP Kangasniemi – Muu Suomi, pelattiin kolmannen 5.8.2017 

o Kangasniemen joukkue voitti tällä kertaa selvin luvuin 14,5 – 4,5 

o Molemmissa joukkueissa oli seuramme seniori-ikäisiä pelaajia yli puolet osallistujamää-

rästä   

 PuulaGolfin seniori-ikäiset pelaajat osallistuvat aktiivisesti ja menestyksekkäästi myös oman 

kentän avoimiin kisoihin, joissa parhaiten menestyivät seuraavat seniorit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 50 PB HCP tulokset    M 50 LP HCP tulokset  M 65 LP HCP tulokset                                                           

1. Taina Vuojolahti  28 p 1. Reijo Hakonen  69  1. Seppo Silmonen 69 + scratch 84                                                                 

2. Merja Alisalo 28 p  2. Arto Manninen 72 2. Veikko Laitinen   70                                                                                       

3. Anja Järvinen 26 p  3. Markku Kaukanen 73 3. Antti Niinikoski   72  

Käytössämme on vain PuulaGolfissa 4.7.2017 pelattujen kisojen tulokset, poimintoja: 

M 65 LP HCP  1. Keijo Alisalo  66 4. Pekka Siven   70                                                                      

M 70 LP HCP 1. Arvo Hämäläinen 65 4. Antti Niinikoski 69 

Suomen Golfsenioreiden Kaakkois-Suomen (IV Alue) kauden 2017 Alue-Tour kisoihin 

perustuvat Rankingsijoitukset sarjoittain (jokaiselta pelaajalta huomioitu 2 parasta kisaa)                                                                                                  

N 50     7. Merja Alisalo N  65    15. Tuija Siven          M 50   8. Arto Manninen                                          

M 60    9. Juha Pälve M 70    10. Arvo Hämäläinen          14. Antti Niinikoski                               

M 65    8. Keijo Alisalo    19. Pekka Laitinen             27. Timo Savolainen        
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Muuta 

Seniori-ikäiset suorittivat omilla vastuuvuoroviikoillaan valvontaa PuulaGolfin kentällä.  Iso ja läm-

min kiitos kaikille PuulaGolf Oy:n ja ry:n vastuuhenkilöille ja muille toimijoille ja työntekijöille erin-

omaisesta työstä ja palvelusta. Erityiskiitos kentänhoitajille! Vaikka kauden sää- ja keliolosuhteet 

olivat tuuliset, sateiset ja välillä viileätkin, teidän työnne tuloksena saimme pelata pitkän kauden 

hienolla ja hyvin hoidetulla kentällä. 

 
3.3.5. Kenttätoimikunta 

 
Kenttätoimikunnan kokoonpano: 
 
- Jukka Kalkasmaa, puheenjohtaja 
- Harri Junni, kenttämestari PuulaGolf Oy 
- Mari Meriläinen, toimitusjohtaja PuulaGolf Oy 
- Juha Kemppi, jäsen 

 
Kenttätoimikunta kokoontui kerran vuoden 2017 aikana. Päätettiin joistakin 
pienistä muutoksista paikallissääntöihin. Vuonna 2017 suoritettiin kentän slope-luvun uudelleen 
mittaus edellisenä vuonna suoritetun kenttäkatselmuksen pohjalta. Mittaus toteutettiin pääosin tal-
koovoimin, jonka jälkeen liiton mittausryhmä suoritti tarkistuskäynnin. Slope-luvut muuttuivat hie-
man. Kentälle saatiin käyttöön myös siniset tiit. 

 
3.4. Opetus- ja kurssitoiminta 

 
Seuran golf-opettajana toimi Jouni Peltonen. Seura tarjosi jäsenilleen maksuttomia harjoituksia gol-
fopettajan johdolla sekä talviharjoittelumahdollisuuden Kangasniemellä Tehomet Areenan juoksusuo-
ralla. Sisäharjoittelu oli käytettävissä tammi-maaliskuussa lauantaisin kaksi tuntia kerrallaan. Kerran 
kuussa golfopettaja Jouni Peltonen oli pitämässä harjoitukset, ja silloin osallistujia oli aina mukavasti. 
Kesäkaudella maksuttomat golfopettajan opetustunnit pidettiin n. kerran kuussa, ja niihin osallistuttiin 
aktiivisesti. Harjoituksia pidettiin talvikaudella 2 kertaa ja kesäkaudella 7 kertaa ja niihin osallistui yh-
teensä n. 35 hlöä. 
 
Green Cardien myöntäminen toteutettiin yhteistyössä golfopettajan ja kenttäyhtiön kanssa. Green 
Card -kurssi tiivistettiin yksipäiväiseksi, mikä helpotti osallistumista ja myös kevensi kurssin hintaa. 
Näiden muutosten ja Koko Kangasniemi Golfaa -kurssien myötä Green Cardien suoritusmäärä kolmin-
kertaistui edellisiin vuosiin verrattuna. Uusia Green Cardeja suoritettiin v. 2017 peräti 61 kpl. Suorituk-
sia tehtiin aiempaa enemmän näyttökokeella ja yksityisopetus tukena, mikä oli luonnollinen jatkumo 
Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeelle. Suorituksia vastaanotti Jouni Peltonen. 
 
3.5. Muu toiminta 
 
Jäsenhankintaa ja markkinointia edistettiin osallistumalla Kangasniemen Yrittäjät ry:n järjestämään 
Kesän avaukseen Rantatorilla. Aktiivisen viestinnän myötä Kangasniemen Kunnallislehti julkaisi kau-
den aikana useita uutisia Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeesta ja julkaisi kilpailutuloksia kuvineen.  
 
Kaudella 2017 kentän valvonta hoidettiin yhteistyössä kenttäyhtiön kanssa. Kentän valvonta on erittäin 
tarpeellista ruuhka-aikoina juhannuksesta koulujen alkuun. Sesonkiaikaan on kärsitty jonkin verran hi-
taista kierroksista, mutta suurelta kritiikiltä on vältytty. 

 
4. Talous  
 

Tilikauden tulos on 2 857,96 €, mikä on erittäin hyvä tulos siihen nähden, että Koko Kangasniemi Gol-
faa -hanke toi seuralle lisäkuluja budjetin ulkopuolelta. PuulaGolf ry:n tulot koostuvat pääasiassa jä-
senmaksuista. Suurin pakollinen meno on Suomen Golfliiton jäsenmaksu. Kenttäkorvaus PuulaGolf 
Oy:lle toteutettiin palkkaamalla yksi kausityöntekijä kentänhoitoon. Toimikunnille jaettiin varoja omien 
menojen kattamista varten ja Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeen kulut jaettiin yhteistyössä Puula-
Golf Oy:n kanssa. 

 
PuulaGolf ry, Johtokunta 
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PuulaGolf ry 
TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.-31.12.2018 
 
PuulaGolf ry on Suomen Golfliiton 23.2.2005 hyväksymä täysivaltainen jäsenseura ja noudattaa SGL:n 
yleissääntöjä. Seuran kotikenttänä toimii Kangasniemellä oleva PuulaGolf Oy:n omistama golfkenttä. 
 
1. Tavoite 

 
Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja, koulutusta ja opetusta sekä illan-
vietto- ja muita tapahtumia jäsenistölleen.  Yhdistyksen jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen mahdolli-
suuksia edistetään lisäksi ympärivuotisesti mm. koulutustoiminnan ja golfmatkojen avulla. PuulaGolf ry 
tarjoaa kaikkia ikäluokkia palvelevan harrastusmahdollisuuden ja aktiivisesti toimivan seurayhteisön kai-
kille kangasniemeläisille. 
 
Seuran tarkoituksena on kehittää entisestään aktiivista seuratoimintaa jäsenistölleen, tehdä golfia tun-
netuksi terveellisenä kuntoliikuntamuotona, hankkia uusia jäseniä, painopisteenä erityisesti juniorit sekä 
parantaa osaltaan Kangasniemen palvelutarjontaa ja kiinnostavuutta vapaa-ajanasukkaiden ja matkaili-
joiden kannalta. 
 
Tavoitteen toteuttamiseksi seura tarjoaa jäsenilleen 

 Kilpailutoimintaa 

 Koulutustoimintaa 

 Tiedotus- ja suhdetoimintaa 

 Kuntoliikuntaa 

 Sosiaalista hyvinvointia aktiivisen yhteisön myötä 
 
2. Seuran hallinto 

 
Käytännön toimintaa ohjaavat johtokunnan lisäksi johtokunnan nimittämä toiminnanjohtaja ja toimikun-
nat. Johtokunnan jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja. 
Toimikunniksi vuodelle 2018 asetetaan 

 junioritoimikunta 

 naistoimikunta 

 senioritoimikunta 

 kilpailutoimikunta 

 kenttätoimikunta 
Johtokunta valitsee seuralle kapteenin ja ladykapteenin, joiden tehtävä on kehittää yhteisön henkeä ja 
edustaa seuraa yhteisissä tilaisuuksissa. 

 
3. Toiminta kaudella 2018 
 

3.1. Koko Kangasniemi Golfaa -hanketta jatketaan uusien harrastajien hankkimiseksi 
 
Koko Kangasniemi Golfaa sai erinomaisen vastaanoton kaudella 2017, sai hyvää palautetta ja toi 
koko Kangasniemelle mukavasti positiivista medianäkyvyyttä alueellisesti ja jopa valtakunnallisesti. 
 

 Koko Kangasniemi Golfaa -hanke avaa PuulaGolfin lähiliikuntapaikaksi kaikille kuntalaisille 

 golf sopii kaikenikäisille 
o hyvää terveysliikuntaa, joka tukee erityisesti Kangasniemen ikärakennetta 
o golf tarjoaa sosiaalisen ympäristön ja uusia kontakteja, sillä yksin ei tarvitse pelata koskaan, 

ellei halua 
o lajikulttuuriin kuuluu kohtelias käytös kanssapelaajia kohtaan, joten junioripelaajien kannalta 

se opettaa myös elämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja 

 tarjoamme jokaiselle kangasniemeläiselle (alle 12 -vuotiaat aikuisen seurassa) ja alueen vapaa-
ajanasukkaalle mahdollisuuden aloittaa golfin pelaaminen maksutta seuraavasti: 
o järjestämme 15-17 x 4 tunnin lyhytkurssin, jonka aikana opetellaan golfin pelitaitoja ja tär-

keimmät säännöt turvalliseen kentällä liikkumiseen ja pelaamiseen 
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o lyhytkurssi antaa valmiudet aloittaa itsenäinen harjoittelu, sekä harjoitusalue rangella että 

kentällä pelaten 
o jokainen lyhytkurssin osallistuja saa mukaansa itseopiskelumateriaalia sekä Koko Kangas-

niemi Golfaa Green Cardin, joka oikeuttaa pelaamaan kentällä tietyin rajoittein 
o KKG-golfari saa pelata kenttää par3-pituisena (normaalia lyhyempänä), yksinään väyliä 1-3 

ja kokeneemman kummipelaajan kanssa myös väyliä 4-9 
o KKG-golfarin ajanvarausoikeus on ma-pe klo 14.30-16 ja 18 jälkeen, la-su klo 15 jälkeen, 

kun kentällä on rauhallisempaa harjoitella lajia 
o lainaamme pelaamiseen tarvittavat välineet 

 hanke toteutetaan seuran vapaaehtoisvoimin 
o golfopettaja kouluttaa ohjaajat (8-10 hlöä), jotka pitävät 4h lyhytkurssit tutustujille 
o kummipelaajat uusien pelaajien tueksi perehdytetään tehtävään huhtikuun aikana 
o vapaaehtoisia em. tehtäviin on v. 2017 hankkeen myötä jo n. 70 hlöä  

 hankkeen tavoitteena on saada 200 hlöä käymään lyhytkurssilla ja saada heistä ja v. 2017 lyhyt-
kurssin käyneistä tänä vuonna 60-70 uutta lajin harrastajaa ja jäsentä seuraan, joista 20-30 ju-
niori-ikäisiä 

 
3.2. Jäsenistölle suunnattu toiminta toimikuntien kautta 
 

Toimikunnat järjestävät omille kohderyhmilleen toimintaa kauden aikana omien toimintasuunnitel-
miensa mukaan. Talousarviossa osoitetaan varoja tätä toimintaa varten. Jaostojen toimesta hoide-
taan mm. 

o Kilpailutoiminta ja kilpailujen tuomaritehtävät 
o Jäsenten välinen viikkokisa ja reikäpeli kotikentällä 
o Seuran mestaruuskilpailut Suomen Golfliiton aikataulutuksen mukaan 
o Koululiikuntamahdollisuuden tarjoaminen 
o Potentiaalisten kilpaurheilijoiden tukeminen 
o Junioreiden harjoitukset kesäajalla 2/vko 
o Nais- ja senioritoimikunnan tapahtumat lady- ja senioripelaajille 

Kaikille jäsenille yhteisesti 

 Tarjoamme pelimatkamahdollisuutta koti- tai ulkomaille, ennen oman kentän avaamista tai kau-
den aikana. 

 Osallistumme Itä-Suomen golfseurojen yhteiseen Kaupunkiotteluun. 
 

3.2.1. Kilpailutoimikunta 
 

Kilpailutoimikunnan kokoonpano: 

 Kari Lappalainen, puheenjohtaja 

 Tommi Pietarinen 

 Timo Holttinen 

 Jouni Peltonen 

 Jukka Kalkasmaa 

 Jouko Erkkilä 
 
Kilpailukalenteri valmistuu helmi-maaliskuun aikana. Suurin muutos edellisen kauden kilpailu-
toimintaan on PuulaGolfin mukaantulo Saimaa Senior Scramble Tourille (kisapäivä 
12.7.2018). Järjestämme myös Golfliiton Future Tour -kilpailun 9-16-vuotialle golfareille 
18.6.2018. 

 
3.2.2. Junioritoimikunta 

 
Junioritoimikunnan kokoonpano: 
- Miika Karjalainen, puheenjohtaja 
- Jouni Peltonen 
- Harri Oinasmaa 
 
Kauden 2018 tavoitteena on lisätä junioreiden määrää harjoituksissa ja vakinaistaa kävijöitä. 
Lisäksi tavoitteena siirtää junioreita harjoitusalueelta kentälle pelaamaan ja tätä kautta parem-
min lajin pariin ja myös kilpailutoimintaan. Tavoitteena on myydä vähintään yksi junioreiden 
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pelioikeus kaudella 2018. Kesän 2018 aikana pidämme mahdollisesti yhden koko perheen 
”avoimet ovet” tapahtuman. Lisäksi olemme mukana järjestämässä kesällä Future Tourin osa-
kilpailua Puula Golfiin. Kilpailu pidetään 18.6.2018. 
 
Harjoitusten määrät pysyvät ennallaan (2 harjoitukset/vko) kaudella 2018. Kilpailuja järjes-
tämme 1-2kpl kaudessa. Suoritamme kentän valvontatehtäviä yhdessä muiden toimikuntien 
kanssa.  

 
3.2.3. Naistoimikunta 

 
Naistoimikunnan kokoonpano: 

 Anni Laitinen puheenjohtaja, ladykapteeni 

 Merja Alisalo 

 Tuija Sivén 

 Tuija Hälvä-Torday 
 
Naistoimikunnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää naisjäsenistön hyviä pelitaitoja, hyvää golf-
kulttuuria sekä lajin tuntemusta aktiivisesti ja innostavasti, osallistuen myös seuran muuhun 
toimintaan. Tavoitteena on myös saada aktivoitua uusia pelaajia sekä osallistumaan toimin-
taan että jatkamaan golfharrastusta green card -kurssin jälkeen. Naistoimikunta kokoontuu 
kaudella 2018 entiseen tapaan aloittaen kokoukset kevättalvella. Ladykapteeni osallistuu Suo-
men Golfliiton kapteeni- ja naistoiminnan tapahtumiin harkinnan mukaan. 

 
Yhteistyö muiden seurojen kanssa 
Aikaisempina vuosina Naisten Rundiin on osallistuttu aktiivisesti, mutta koska vuonna 2016 
osallistuminen väheni PuulaGolfin tapaan myös muissa seuroissa muutetiin Naisten Rundi 
Mimmien Mittelöksi 2017 alkaen. Mimmien Mittelöitä pelataan kaksi kertaa kaudessa eri ken-
tillä. Ensi vuonna 2018 Mimmien Mittelöiden toinen osakilpailu pelataan PuulaGolfissa. 

 
Yhteistyötä pyritään ylläpitämään lähialueen seurojen kanssa järjestämällä ei-kilpailullisia peli-
reissuja naapurikentille. 

 
Tapahtumat 
Suunnitelmissa on järjestää kauden aikana ainakin SGL Naisten Sunnuntai ja Naiset kutsuvat 
miehiä -parikilpailu (joko Late Night With Ladies tai Early Bird) sekä Puulan Optiikka Ladies 
Open.   
 
Naistoimikunta osallistuu kentän valvontaan ja mahdollisuuksien mukaan kentällä järjestettä-
viin talkoisiin. Yhteistyötä muiden toimikuntien kanssa edistetään. 

 
3.2.4. Senioritoimikunta 

 
Senioritoimikunnan kokoonpano: 

 Jouko Erkkilä, puheenjohtaja 

 Veikko Laitinen, sihteeri 

 Marja-Liisa Issakainen 

 Rauno Haapanen 

 Pekka Laitinen 

 Antti Niinikoski 
 

Tavoitteita ovat mm.: 

 Esitellä seurana ja sen jäseninä eri yhteyksissä golfharrastusta hyvänä liikunta-muotona, 

joka sopii ikään katsomatta erittäin hyvin kaikille, myös seniori-ikäisille 

 Olla mukana Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeessa ja sen jatkotoimissa 

 Kannustaa ja opastaa (esim. yhteisillä pelikierroksilla) aloittelijoita lajin pariin 

 Edistetä sekä ryhmänä että yksilöinä omalla esimerkillä ja käyttäytymisellä hyvää 

yhteishenkeä ja hyvää golfkulttuuria omassa seurassa 
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 Päätarkoitus on, että golfharrastuksen parissa kaikki pelaajat pystyvät hyvässä 

ilmapiirissä nauttimaan miellyttävistä pelihetkistä ja yhdessäolosta 

 
Sisältöä, iloa ja haasteita pelaamiseen 

 Ylläpidämme ja edistämme seniori-ikäisten omia pelitaitoja sekä yhteishenkeä 
o Osallistumme yhdessä aktiivisesti harjoituksiin ja muihin kenttämme tapahtumiin 
o Voimme pelata sovittuina aikoina sopivissa ryhmissä yhdessä normaaleja pelikierrok-

sia sekä aika ajoin kisailla niiden lomassa pienemmälläkin porukalla keskenämme 

 Kannustamme seniori-ikäisiä osallistumaan seuran kisoihin sekä eri Tour-kisoihin sekä 

 Osallistumme talkoisiin ja vuorolistan mukaan oman kentän kenttävalvontaan 
 
Kilpailut ja muut tapahtumat 
Osallistumme edelleen aktiivisesti ja runsaalla joukolla (sekä hyvällä menestyksellä) 

 Seuramme yleisiin kisoihin, mestaruuskisoihin, Aluetour-kisoihin ja SSS-Tour-kisaan 

 Yleisiin seuraotteluihin ja seuramme Ryder Cupiin (Kangasniemi – Muu Suomi) 

 Suomen Golf Seniorien Aluetour-kisojen sääntömuutokset 
o Näkyvät Seniorien Aluetour-kisoissa mm. uusina sarja-ikärajoina 

 Osa pelipäivistä ja -muodoista ratkeaa myöhemmin 

 PuulaGolf ry, Seniori-ikäisten mestaruuskisa 8.7.2018 (18 väylän kisa) 
o Sarjat naisille N50 ja N65, pelimuoto tasoituksellinen pistebogey 
o Sarjat miehille M50 ja M65, pelimuoto tasoituksellinen lyöntipeli  

 Seniorien Aluetour 2018 /  Alue IV – Kaakkoissuomi  
o 1/2018 Viipurin Golf  5.6. Kaikki sarjat 
o 2/2018 Imatran Golf  10.7. Kaikki sarjat 
o 3/2018 Koski-Golf  7.8. Kaikki sarjat 

 Saimaa Senior Scramble Tour = SSS Tour 2018, osakilpailut: 
o Rantasalmi 17.5. 
o KeriGolf 14.6. 
o Imatra Golf 5.7. 
o PuulaGolf 12.7. 
o Revontuli Golf 2.8. 
o HolidayGlub Saimaa 16.8. 
o Kartano Golf 30.8. 
o Jäähdyttelykisa MikkeliGolf 13.9. 

 Kolmen seuran seuraottelu Jyväs-Golf - Mikkelin Golf – PuulaGolf 
o Jyväs-Golf järjestää seuraottelun heinä-elokuussa kotikentällään 

 
Kaudella 2018 pyritään järjestämään pelimatka sopivalle golfkentälle, jolla seuramme seniori-
ikäiset eivät ole ryhmänä aikaisemmin vierailleet. Toimikunta toivoo seuramme senioreilta eh-
dotuksia sopivan, kesällä 2018 tapahtuvan viikko- tai kesäkisan järjestämisestä joko itse tai 
yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa. 
 
Talous 
Toimikunnalle myönnetyn määrärahan sallimissa rajoissa tuetaan seuraavia tapahtumia ja kisoja 
sekä niihin osallistumista  

 Seniori-ikäisten oma mestaruuskisa ja mahdolliset muut omat jäsenkisat (palkinnot) 

 Seniorien Aluetour-kisa ja/tai SSS-Tour-kisa PuulaGolfissa (mahdollisia järjestelykuluja) 

 Pelimatka sopivalle golfkentälle, jolla emme ole aikaisemmin vierailleet seuramme seniori-
ikäisten jäsenten kesken (tuetaan yhteiskuljetusta) 

 Aluetour-kisat senioreille (korvataan kimppakyytejä) 

 Muut kilpailut ja yhteistoiminta (tuetaan matkoja)  
 
3.2.5. Kenttätoimikunta 

 
Kenttätoimikunnan kokoonpano: 
 
- Jukka Kalkasmaa, puheenjohtaja 
- Harri Junni, kenttämestari PuulaGolf Oy 
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- Mari Meriläinen, toimitusjohtaja PuulaGolf Oy 
- Juha Kemppi 
 
Toimintasuunnitelmaa kaudelle 2018 ei ole, koska mitään suurempia tarpeita kentän suhteen 
ei ole. Kenttätoimikunta kokoontuu tarvittaessa, mikäli esim. paikallissääntöjä on tarpeen päi-
vittää. 

 
3.3. Opetus- ja kurssitoiminta 
 

 Huolehdimme kurssitoiminnasta ja yksityisohjauksesta yhteistyössä kenttäyhtiön ja golfopettajan 
kanssa. 

 Opetustoiminta jäsenistölle 
o Talviharjoittelupaikka Tehomet Areenan juoksusuoralla lauantaisin klo 13.00 -15.00. Har-

joittelu alkaa tammikuun alussa ja kestää maaliskuun loppuun. Kolme – neljä kertaa gol-
fopettajan ohjaamat harjoitukset.  

o Ohjatut golfopettajan harjoitukset kaikille jäsenille kevättalvella ja pelikaudella n. kerran 
kuussa. 

o Juniori- ja naistoimikunta järjestävät omille kohderyhmilleen harjoitukset kesäkaudella; 
junioreiden harjoituksiin ei edellytetä aiempaa golfkokemusta. 

 
3.4. Muu toiminta 

 

 Lajiin tutustumismahdollisuuksien järjestäminen  

 Koulutamme ohjaajia ja seuratuomareita, myös mahdollisuus edetä tuomaritoiminnassa 

 Järjestämme tarvittavan valvonnan kentälle 

 Osallistumme tarvittaessa talkooapuna kentän kunnossapitoon ja kehittämiseen 
 

4. Talous 
Toimintaansa PuulaGolf ry rahoittaa 

 jäsenmaksutuotoilla 

 tapahtuma- ja kilpailutuotoilla 

 kunnan liikuntatoimen perusavustuksella 
 

Kangasniemellä 21.1.2018 
PuulaGolf ry 
Johtokunta 



PuulaGolf ry

Talousarvio 2018
Budjetti 2018 Budjetti 2017 2017 2016 2015

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Muut tulot 2 800 2 600 2 831 1 960 2 248

Tuotot yhteensä 2 800 2 600 2 831 1 960 2 248

Kulut

Palkkakulut

Palkat 10 200 10 000 9 336 9 650 25 613

Työnantajakulut 1 940 2 350 1 844 1 982 6 104

Puula Golf Oy, osuus palkkakuluista 0 -185 -16 699

Työllistämistuki 0 0 0 0 -500

Palkkakulut yhteensä 12 140 12 350 11 180 11 447 14 518

Muut kulut

Toimikuntien kulut 6 050 5 200 4 030 3 111 6 157

Opetuksen kulut 0 1 300 1 440 1 367 945

Seuratoiminnan kulut 4 200 3 000 4 867 897 655

Muut kulut 200 350 35 -54 254

Muut kulut yhteensä 10 450 9 850 10 372 5 321 8 011

Kulut yht. 22 590 22 200 21 552 16 768 22 529

Varsinainen toiminta yht. -19 790 -19 600 -18 721 -14 808 -20 281

HALLINTO

Kulut

Matkakustannukset 2 200 1 300 780 946 1 041

Markkinointi 1 000 600 116 0 0

Postitukset 600 1 100 598 1 089 1 009

Puhelin, data ja järjestelmät 300 200 320 270 0

Muut kulut 2 500 3 000 2 328 2 529 749

Pankkikulut 180 180 183 179 280

Kulut yhteensä 6 780 6 380 4 325 5 013 3 079

Hallinto yhteensä 6 780 6 380 4 325 5 013 3 079

Tuotto- / kulujäämä yhteensä -26 570 -25 980 -23 046 -19 821 -23 360

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksutuotot 39 000 39 000 38 059 39 220 37 500

Tuet 2 700 2 700 1 000 0 700

Tuotot yht. 41 700 41 700 39 059 39 220 38 200

Kulut

Jäsenmaksut 14 300 15 001 13 149 14 343 15 180

Kulut yht. 14 300 15 001 13 149 14 343 15 180

Varainhankinta yht. 27 400 26 699 25 910 24 877 23 020

Tuotto- / kulujäämä yhteensä 830 719 2 864 5 056 -340

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 1 6 6 11

Tilikauden tulos yhteensä 830 718 2 858 5 050 -351



TOIMINTASÄÄNNÖT 

1 § 

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

Yhdistyksen nimi on PuulaGolf ry. 

Yhdistyksen kotipaikka on Kangasniemen kunta Itä-Suomen läänissä. 

Yhdistys on perustettu marraskuun 30. päivänä 2004 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä 
seura. 

Seuran kieli on suomi. 

Seuran toiminta-alueena on Kangasniemi. 

2 § 

Seuran tarkoitus 

 Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että 
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja 
tarpeidensa mukaisesti. 

3 § 

Tarkoituksen toteuttaminen 

 Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1   Tarjoamalla jäsenilleen 

• kilpailutoimintaa 
• koulutustoimintaa 
• valmennus- ja harjoitustoimintaa 
• nuorisotoimintaa 
• tiedotus- ja suhdetoimintaa 
• kuntoliikuntaa  
• muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle 

fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia 

2  Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja 
muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan 
kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

 Toimintansa tukemiseksi seura voi  

• ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten 
tarpeellisia kiinteistöjä sekä 

• hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, 
omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja 
monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä 
välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita 



4 § 

Seuran jäsenyys 

 Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 

5 § 

Seuran jäsenet 

 Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan 
seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

 Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin 
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

 Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen 
henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

 Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen 
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen 
kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran 
kokouksissa. 

6 § 

Seurasta eroaminen 

 Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä 
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen 
suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan 
kalenterivuoden loppuun asti. 

7 § 

Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 

 Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta 
taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja 
niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen 
liiton sääntöjä ja määräyksiä.   

Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä 
alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. 

 Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, 
kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.   

 Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

8 § 

Liittymis- ja jäsenmaksut 



 Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen 
suuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei 
peritä maksuja. 

 Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen 
ainaisjäseneksi, jos 

• hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 
25 vuotta tai 

• on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 25 vuoden jäsenmaksut tai 
• on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia 

 Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.   

9 § 

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

 Seura pitää vuosittain yhden vuosikokouksen helmi-huhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman 
ajan määrää johtokunta. 

 Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen 
kokousta  

• sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä 
lehdessä tai 

• kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 
• seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella 

 

Ehdotus uudeksi säännöksi: 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava viimeistään 7 päivää ennen 
kokousta  

• seuran internetsivuilla tai 
• kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 
• seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella 

10 § 

Vuosikokous 

1 Avataan kokous 

2 Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja 

b) sihteeri 

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

d) ääntenlaskijat 



3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama 
lausunto 

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle 
ja muille vastuuvelvollisille  

7 Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 

8 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä  

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus  

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio   

11 Valitaan jäsenten keskuudesta seuran puheenjohtaja joka toinen vuosi 

12 Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle  

13 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia  

14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä  

15 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

16 Päätetään kokous 

 Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle 
kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

11 § 

Seuran ylimääräinen kokous 

 Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran 
kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on 
jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle 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. 

12 § 

Pöytäkirja 

 Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran 
kokousten pöytäkirjan on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen 
tarkastajien tarkastettava. 

 Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 



 Ehdotus uudeksi säännöksi: 

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 
Seuran kokousten pöytäkirjan on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä 
valittujen tarkastajien tarkastettava. 

 Johtokunnan, toimikuntien ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa 
kokouksessa. 

 

13 § 

Äänestys 

 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 liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista 
vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä 
ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

14 § 

Seuran hallinto 

 Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-6 
jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa 
vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. 

Ehdotus uudeksi säännöksi: 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-6 
jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Johtokunnan toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu 
seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen saakka. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä 
puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. 

 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, 
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan 
ulkopuolelta. 

 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

 Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 

1 Toteuttaa seuran vuosikokouksen päätökset 

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 



3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat  

 Ehdotus uudeksi säännöksi: 

Valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 

4 Vastata seuran taloudesta 

5 Pitää jäsenluetteloa  

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös  

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten  

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista  

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan  

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien 
esittämisestä  

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii  

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.  

15 § 

Tilivuosi 

 Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

16 § 

Nimenkirjoittajat 

 Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

17 § 

Jaostot 

 Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa 
jaoston tekemät oikeustoimet. 

Ehdotus uudeksi säännöksi: 

Toimikunnat 

 Toimikunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta 
vahvistaa toimikuntien tekemät oikeustoimet. 



 

18 § 

Sääntöjen muuttaminen 

 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran vuosikokous vähintään kolmen neljäsosan 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

19 § 

Seuran purkaminen 

 Seuran purkamisesta päättää seuran vuosikokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

20 § 

Seuran varojen luovuttaminen 

 Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen 
liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat vuosikokouksen valitsemat henkilöt. 

 Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 



TOIMINTASÄÄNNÖT 

1 § 

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

Yhdistyksen nimi on PuulaGolf ry. 

Yhdistyksen kotipaikka on Kangasniemen kunta Itä-Suomen läänissä. 

Yhdistys on perustettu marraskuun 30. päivänä 2004 ja siitä käytetään näissä säännöissä 
nimitystä seura. 

Seuran kieli on suomi. 

Seuran toiminta-alueena on Kangasniemi. 

2 § 

Seuran tarkoitus 

 Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että 
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä 
ja tarpeidensa mukaisesti. 

3 § 

Tarkoituksen toteuttaminen 

 Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1   Tarjoamalla jäsenilleen 

• kilpailutoimintaa 
• koulutustoimintaa 
• valmennus- ja harjoitustoimintaa 
• nuorisotoimintaa 
• tiedotus- ja suhdetoimintaa 
• kuntoliikuntaa  
• muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle 

fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia 

2  Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja 
muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti 
liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja 
hoitamiseen. 

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

 Toimintansa tukemiseksi seura voi  

• ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten 
tarpeellisia kiinteistöjä sekä 

• hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja 
arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- 
ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa 
sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -
asusteita 

 



4 § 

Seuran jäsenyys 

 Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 

5 § 

Seuran jäsenet 

 Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan 
seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

 Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin 
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

 Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti 
toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

 Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen 
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen 
kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran 
kokouksissa. 

6 § 

Seurasta eroaminen 

 Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä 
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on 
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet 
kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

7 § 

Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 

 Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 
tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran 
tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta päättää myös 
kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan 
asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.   

Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä 
alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. 

 Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen 
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.   

 Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

8 § 

Liittymis- ja jäsenmaksut 

 Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen 
suuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta 
ei peritä maksuja. 



 Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen 
ainaisjäseneksi, jos 

• hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä 
vähintään 25 vuotta tai 

• on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 25 vuoden jäsenmaksut tai 
• on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita 

palveluksia 

 Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.   

9 § 

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

 Seura pitää vuosittain yhden vuosikokouksen helmi-huhtikuussa. Kokouksen paikan ja 
tarkemman ajan määrää johtokunta. 

 Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava viimeistään 7 päivää 
ennen kokousta  

• seuran internetsivuilla tai 
• kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 
• seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella 

10 § 

Vuosikokous 

1 Avataan kokous 

2 Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja 

b) sihteeri 

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

d) ääntenlaskijat 

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama 
lausunto 

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille  

7 Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 

8 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä  

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus  

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio   

11 Valitaan jäsenten keskuudesta seuran puheenjohtaja joka toinen vuosi 



12 Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle  

13 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia  

14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä  

15 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

16 Päätetään kokous 

 Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle 
kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

11 § 

Seuran ylimääräinen kokous 

 Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran 
kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on 
jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle 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. 

12 § 

Pöytäkirja 

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 
Seuran kokousten pöytäkirjan on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä 
valittujen tarkastajien tarkastettava. 

 Johtokunnan, toimikuntien ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa 
kokouksessa. 

13 § 

Äänestys 

 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 liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista 
vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä 
ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

14 § 

Seuran hallinto 

 Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut 
4-6 jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Johtokunnan toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä ja 
jatkuu seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen saakka. Johtokunnan jäsenistä ja 
varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan 
perusteella. 



 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, 
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan 
ulkopuolelta. 

 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä 
vaatii. 

 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

 Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 

1 Toteuttaa seuran vuosikokouksen päätökset 

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 

3 Valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 

4 Vastata seuran taloudesta 

5 Pitää jäsenluetteloa  

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös  

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten  

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista  

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan  

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien 
esittämisestä  

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii  

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen 
vuosikokousta.  

15 § 

Tilivuosi 

 Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

16 § 

Nimenkirjoittajat 

 Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

 

 



17 § 

Toimikunnat 

 Toimikunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta 
vahvistaa toimikuntien tekemät oikeustoimet. 

18 § 

Sääntöjen muuttaminen 

 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran vuosikokous vähintään kolmen neljäsosan 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

19 § 

Seuran purkaminen 

 Seuran purkamisesta päättää seuran vuosikokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

20 § 

Seuran varojen luovuttaminen 

 Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen 
liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen vuosikokouksen 
päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat vuosikokouksen valitsemat henkilöt. 

 Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 


