
 

 

 

 

 

 

 

Ylä-Savon Golfseura ry:n toimintasääntö 

Ylä-Savon golfseuran ry:n (myöhemmin YSG) toimintaa ohjaa Ylä-Savon Golfseura 

ry:n säännöt sekä yhdistystoimintaa ohjaava lainsäädäntö. Tämä toimintasääntö luo 

täsmennetyn ohjeistuksen asioista, joihin lainsäädäntö tai säännöt eivät anna 

vastausta.  

Hyväksytty 

7.12.2018  
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1. YSG:n organisaatio 

YSG:n ylintä päätösvaltaa käyttää seuran jäsenistö vuosikokouksissa (syyskokous ja kevätkokous) 

sekä erikseen koolle kutsuttavissa kokouksissa. 

Sääntöjen mukaan syyskokous valitsee seuran johtokunnan, joka toimii yhdistyksen hallituksena. 

1.1 Johtokunta 

Johtokuntaan kuuluvat 

- puheenjohtaja 

- kapteeni sekä 

- neljä jäsentä, joista yksi valitaan varapuheenjohtajaksi. 

Johtokunnan kokouksissa on läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus seuran sihteerillä ja 

rahastonhoitajalla ja toimikuntien puheenjohtajilla. 

Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. 

1.2 YSG:n toimihenkilöt 

Johtokunta päättää seuran toiminnassa tarvittavista työntekijöistä, työntekijöiden määristä, 

palkkauksesta ja muista työsuhteen eduista.  

Vakituisten työntekijöiden työsopimukset tekee työnantajan edustajana puheenjohtaja. 

Määräaikaisten työntekijöiden osalta työsopimukset tekee palvelupäällikkö. 

Vakituisina työntekijöinä YSG:ssä ovat palvelupäällikkö sekä kentänhoitaja. 

1.3 Toimikunnat ja toimikuntien puheenjohtajat 

Johtokunta päättää vuosittain järjestäytymisen yhteydessä seurassa toimivat toimikunnat ja 

toimikuntien puheenjohtajat. 

Seuran tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, jokaisen johtokuntaan kuuluvan jäsenen tulee olla 

erikseen sovittavan toimikunnan puheenjohtajana. Mikäli toimikuntia on enemmän kuin 

johtokunnan jäseniä, niin toimikunnan puheenjohtajana voi toimia johtokunnan ulkopuolinen 

henkilö. 

2. Tehtävät 

2.1 Johtokunta 

Johtokunta johtaa yhdistystä ja käyttää yleistoimivaltaa yhdistyksen asioissa. Tämän lisäksi 

johtokunta 

- vastaa yhdistyksen toiminnasta 

- vastaa yhdistyksen omaisuudesta ja taloudesta 

- valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, päättää näiden tehtävistä ja valvoo näiden ja muiden 
yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien hoitamista 

- nimeää vuosittaiset toimikunnat sekä tilapäiset työryhmät, antaa niille selkeät toimeksiannot ja 
valvoo näiden toimintaa 

- kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistelee kokoukselle esitettävät asiat 



4 

 

 

Ylä-Savon Golfseura ry  Kotaniementie 84 Toimisto 
   74140 IIsalmi Puh. 044 709 1200 
   www.ysg.fi  Email: office@ysg.fi 

 

2.2 Toimikunnat 

Toimikunnat valmistelevat ja toteuttavat seuran operatiiviseen toimintaan liittyviä kehittämis- ja 

muita toimenpiteitä. Toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä YSG:n työntekijöiden 

kanssa.  

Toimikunnat ja niiden vuosittaiset tehtävät päätetään johtokunnan kokouksessa toimikuntien 

nimeämispäätöksen yhteydessä. 

Toimikuntaluettelo tehtävineen ja puheenjohtajineen liitetään tähän toimintasääntöön. 

2.3 Puheenjohtaja  

- toimii puheenjohtajana johtokunnan kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän on 
yhdistyslain mukaan esteellinen 

- valvoo sääntöjen ja yhdistyksen päätösten sekä Golfliiton antamien ohjeiden noudattamista 

- valvoo yhdistyksen vakinaisen toimihenkilöiden tehtävien hoitamista 

- kutsuu johtokunnan koolle 

- edustaa yhdistystä,  

- antaa valtakirjan yhdistyksen edustamiseen tilanteissa, joissa sekä puheenjohtaja että 
varapuheenjohtaja on estynyt tai esteellinen 

- vastaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelusta yhteistyössä rahastonhoitajan ja 
sihteerin kanssa  

2.4 Varapuheenjohtaja 

- kutsuu johtokunnan kokouksen koolle, jos puheenjohtaja on estynyt 

- toimii kokousten puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä 

- huolehtii muista puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä 

2.5 Kapteeni 

- toimii johtokunnan jäsenenä  

- luo hyvää klubi-/golfhenkeä ja toimii esimerkkinä seuran jäsenille etenkin junioreille 

- kuuntelee seuran jäsenten toivomuksia ja kommentteja sekä vie niitä eteenpäin  

- järjestää seuran sääntö- ja etikettikoulutusta sekä valvoo, että niitä noudatetaan, oikeus 
puuttua rikkeisiin 

- vastaanottaa uusia jäseniä ja tutustuttaa heitä seuran toimintaan 

- osallistuu seuran yhteistoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä toimikuntien 
kanssa  

- luo yhteyksiä naapuriseuroihin kilpailullisen tai muun yhteistoiminnan käynnistämiseksi ja 
ylläpitämiseksi 

- osallistuu golfseurojen kapteenien valtakunnalliseen ja alueelliseen yhteistoimintaan 

2.6 Sihteeri 

- toimii johtokunnan ja yhdistyksen kokousten sihteerinä ja tekee pöytäkirjat näistä kokouksista 

- viimeistelee ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi 

- tekee yhdistyksen kokousten kokouskutsut 

- huolehtii kokousten päätösten viestinnästä jäsenistölle sekä sidosryhmille 

- tekee johtokunnan päättämät tiedotteet yhdessä puheenjohtajan ja toimikuntien 
puheenjohtajien kanssa 

- toimii yhdistyksen arkistohoitajana 

- toimii yhdistyksen tietosuojavastaavana 
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2.7 Rahastonhoitaja 

- tekee laskujen hyväksymistarkastukset 

- hoitaa laskujen maksatuksen ja maksujen laskutuksen 

- vastaa kirjanpidon käytännön järjestämistä yhdessä tilitoimiston kanssa 

- tekee ehdotuksen tilinpäätökseksi yhdessä tilitoimiston kanssa 

- kerää pohjatiedot johtokunnalle talousarvion tekemistä varten 

- esittää johtokunnalle yhdistyksen taloudellisen tilanteen johtokunnan kokouksissa 

- hoitaa muut johtokunnan määräämät yhdistyksen taloutta koskevat tehtävät 

- lähettää yhdistyksen tiliotteen (saldonäkymä) kuukausittain johtokunnalle 

- sitoutuu pitämään yhdistyksen taloudenhoitoon tarvittavat tiedot ajan tasalla 

2.8 Johtokunnan jäsen 

Johtokunnan jäsenen tehtävänä on osallistua aktiivisesti YSG:n toimintaan, toiminnan 

kehittämiseen, johtokuntien kokouksiin sekä oman toimikuntansa toimintaan toimikunnan 

puheenjohtajana. 

Johtokunnan jäsenet toimivat linkkinä YSG:n jäsenistöön ja heidän tehtävänään on edistää 

johtokunnan tekemien päätösten jalkauttamista sekä tuoda johtokunnan tietoon jäsenistöltä 

saatuja kehittämisideoita ja muuta palautetta. 

2.9 Toimikunnan puheenjohtaja 

Toimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on kutsua toimikunnan kokoukset koolle, johtaa 

toimikunnan kokousta ja raportoida johtokunnalle toimikunnan toiminnasta. 

Toimikuntien puheenjohtajat valitsevat toimikunnan jäsenet vuosittain.  

Toimikuntien puheenjohtajat toimivat asiantuntijoina oman vastuualueensa kehittämisessä ja 

päätöksenteossa. 

Toimikuntien puheenjohtajat laativat vuotuiseen toimintakertomukseen katsauksen toimikuntansa 

keskeisistä asioista ja tapahtumista kuluneen vuoden osalta. 

2.10 Palvelupäällikkö 

- vastaa yhdistyksen jäsenasioiden hoitamisesta 

- toimii golfkentän työntekijöiden esimiehenä ja työsopimusten tekijänä 

- toimii golfkentän vastaavana Caddiemasterina 

- vastaa yhdistyksen ja golfkentän operatiivisten asioiden valmistelusta ja niiden 
toteuttamisesta 

- palvelupäällikön tarkemmista työtehtävistä sovitaan palvelupäällikön tehtävänkuvauksessa 

2.11 Kentänhoitaja 

Kentänhoitaja toimii golfkentän ylläpidon päävastuullisena henkilönä ja määräaikaisen 

kenttähenkilöstön lähiesimiehenä. Kentän hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja 

valmistelu tehdään kenttätoimikunnassa, jossa kentänhoitaja toimii asiantuntijana.  

Kentänhoitaja vastaa kenttätoimikunnan päättämien suunnitelmien ja linjausten käytännön 

toteuttamisesta. 
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3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet 

3.1 Nimenkirjoittaminen 

YSG:n sääntöjen mukaan yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai yksi 

johtokunnan jäsen yhdessä jonkun johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa. 

Johtokunta voi kuitenkin myöntää seuran nimenkirjoitusoikeuden yhdelle henkilölle yksin. 

3.2 Taloudelliset päätösvaltuudet 

YSG:n johtokunta voi tehdä kaikkia YSG:n toimintaan liittyviä taloudellisia päätöksiä. 

Operatiivisen toiminnan joustava toiminta edellyttää kuitenkin, että hyväksyttyyn talousarvioon 

sisältyvät nimetyt hankinnat/hankintakokonaisuudet voidaan toteuttaa päivittäisen työn 

yhteydessä.  

Talousarvion vahvistamisen yhteydessä vahvistetaan mitkä talousarvion tilit liittyvät kunkin 

henkilön päätösvaltuuksiin. Päätös tehdään johtokunnan järjestäytymiskokouksessa. 

Näiden hankintojen osalta päätösvaltuudet ovat seuraavat. 

Puheenjohtaja: 20 000 euroa 

Toimikuntien puheenjohtajat: talousarvioon ao. kohtaan varattu rahamäärä. 

Em. henkilöiden tekemien hankintapäätöksien yhteisarvo ei saa ylittää talousarvioon ao. kohtaan 

budjetoitua rahamäärää. 

Mikäli kysymyksessä on ns. aikakriittinen hankinta (= hankintapäätös on tehtävä nopeasti 

turvallisuuden, kentän toiminnan keskeytymättömyyden tai muun vastaavan merkittävän syyn 

takia) ja hankinnan arvo ylittää edellä mainitut hankintavaltuudet voi hankintapäätöksen tehdä 

puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä. Tällaisesta päätöksestä tulee informoida johtokunnan 

jäseniä mahdollisimman pian sähköpostitse ja asia tulee kirjata seuraavassa johtokunnan 

kokouksessa. 

Hankinnat, jotka eivät ole mukana talousarviossa, eivätkä ole aikakriittisiä tehdään 

johtokunnassa. Mikäli asia tulee päättää ennen seuraavaa sovittua johtokunnan kokousta, se 

voidaan päättää sähköisellä menettelyllä (asia käsitellään sähköpostissa ja kirjataan seuraavassa 

johtokunnan kokouksessa päätökseksi). Tällöin päätöksentekoon osallistuvat varsinaiset 

johtokunnan jäsenet ja päätös tehdään kohdassa 3.3 määrätyllä tavalla. 

3.3 Päätöksenteko johtokunnan kokouksissa 

Johtokunnan kokouksissa päätökset tehdään ennakkoon lähetetyn asialistan mukaisista asioista. 

Nämä päätettävät asiat on kirjattu asialistassa kohtaan ”päätettävät asiat”. 

Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo ja puheoikeus johtokunnan varsinaisten jäsenten lisäksi 

rahastonhoitajalla, sihteerillä, toimikuntien puheenjohtajilla sekä kunniajäsenillä. Johtokunta voi 

pyytää kokoukseen mukaan myös muita henkilöitä kunkin käsiteltävän asian asiantuntijaksi. 

”Päätettävät asiat” -kohtaan voidaan lisätä asioita kokouksessa, mikäli kaikki läsnäolevat 

johtokunnan jäsenet hyväksyvät asian lisäämisen asialistalle. 

Päätöksenteossa pyritään keskustelevaan toimintakulttuuriin ja päätökset pyritään tekemään 

ilman äänestystä.  

Mikäli käsiteltävässä asiassa ei päästä yksimielisyyteen, päätös tehdään äänestyksellä. 

Äänestyksessä äänioikeus on virallisilla johtokunnan jäsenillä. Jokaisella johtokunnan jäsenellä 

on äänestyksessä yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
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Johtokunnan kokousten pöytäkirjat eivät ole julkisia dokumentteja. Kokouksissa tehdyistä 

päätöksistä, jotka edellyttävät tiedottamista jäsenistölle kerrotaan YSG:n www-sivuilla sekä 

Facebookissa. Mikäli päätöksellä on vaikutusta jäsenen tai jäsenten asemaan tai oikeuksiin 

yhdistyksen jäsenenä, tulee päätöksestä tiedottaa ao. jäsentä tai jäseniä antamalla päätös 

kirjallisesti tai sähköisesti (sähköpostilla tai NexGolf –järjestelmällä). 

3.4 Jäsenistön aloitteet 

Jäsenistöllä on oikeus tehdä aloitteita johtokunnalle. Aloitteet lähetetään YSG:n sihteerille, joka 

lisää aloitteet johtokunnan asialistalle. Aloitteiden pohjalta tehdyt päätökset annetaan tiedoksi 

aloitteen tehneelle jäsenelle. 

3.5 Vaalivaliokunta 

Jokaisella YSG:n jäsenellä on oikeus asettua ehdolle YSG:n johtokuntaan ja sen eri tehtäviin.  

Johtokunta nimittää vaalivaliokunnan ei erovuoroisten johtokunnan jäsenten joukosta. 

Vaalivaliokuntaan voidaan asettaa myös kunniajäsenet. Vaalivaliokuntaan valitaan 3 henkilöä. 

Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdokasasettelua erovuoroisten johtokunnan jäsenten 

vaalia varten.  

Vaalivaliokunnan tulee toimia hyvän yhdistystavan mukaisesti ja pyrkiä löytämään YSG:n 

jäsenistöstä sopivia ehdokkaita johtokuntaan. 

Johtokunnan ja muiden tehtävien toimikausi on kaksi vuotta. Ehdokkaiden toivotaan kuitenkin 

sitoutuvan johtokunnan toimintaan kahden toimikauden ajaksi.  

4. Vakuutukset 

YSG ottaa toimintaansa varten tarvittavat vakuutukset. Tällaisia vakuutuksia ovat ainakin 

tarvittavat kiinteistöön ja kalustoon liittyvät vakuutukset, henkilöstöön liittyvät lakisääteiset 

vakuutukset sekä toiminnan vastuuvakuutukset. 

YSGn hallintoon osallistuvien jäsenten turvaamiseksi YSG:n tulee ottaa riittävän suojan antava 

hallinnon oikeusturva- ja vastuuvakuutus. 

5. Hankinnat 

YSG:n hankinnoissa pyritään aina YSG:n kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan 

ratkaisuun. Kaikista yli 5000 euron hankinnoista tulee pyytää tarjoukset vähintään kolmelta eri 

tarjoajalta.  

Hankintapäätöksen tekijä ei saa osallistua päätöksentekoon tai hankinnan valmisteluun, mikäli on 

perusteltua arvioida, että päätöksen tekijä on jäävi tai esteellinen päätöksen tekemiseen. Tällaisia 

tilanteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa mahdollisten tarjoajien joukossa on päätöksentekijän 

lähisukulaisia tai tarjoajana on päätöksentekijän oma työpaikka/yritys. 

6. Toimintaohjeen päivittäminen 

Päätöksen toimintaohjeen päivittämisestä tekee YSG:n johtokunta. Toimintaohje tarkastetaan 

vuosittain helmikuun kokouksen yhteydessä.  

7. Toimintaohjeen julkisuus 

Tämä toimintaohje julkaistaan jäsenistön tietoon YSG:n www-sivuilla. 
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Liite 1) Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat 2019 

 

Taloustoimikunta, puheenjohtaja Kari Puumalainen 

Toimikunnan tehtävänä on talousarvion laatimisen avustaminen ja pitkän aikavälin 

taloussuunnitelman ja investointien arviointi johtokunnan työn tukemiseksi. 

Toimikunta toimii asiantuntijaelimenä johtokunnan tukena. 

Kenttätoimikunta, puheenjohtaja Jari Aho 

Toimikunnan tehtävänä on toimia viestinviejänä kenttähenkilökunnan ja johtokunnan 

välillä. Suunnitella pitkän tähtäimen investointeja kentän ja kaluston suhteen ja 

seurata myös päivittäisen kentänhoidon toimivuutta ja antaa palautetta/ohjeita 

henkilökunnalle tarvittaessa. 

Kilpailutoimikunta, puheenjohtaja Harri Partanen 

Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnasta. Toimikunta suunnittelee ja 

toteuttaa seuran kilpailut. Toimikunta päättää kilpailumääräyksistä, jotka eivät voi 

poiketa golfin säännöistä.  

 

Toimikunnan tehtävänä on 

• laatia yhdessä seuran vuotuisen kilpailukalenterin, seuraotteluiden osalta on 
yhteydessä tarvittaviin seuroihin, sekä kilpailun järjestäviin 
yhteistyökumppaneihin. 

• ilmoittaa liiton kilpailukalenteriin avoimet kilpailut viimeistään 15.2.2018 

• laatia seuran kilpailujen säännöt ja määräykset. 

• nimetä kilpailujen johtajat ja organisaatiot. 

• laatia ohjeita palkinnoista, jotka noudattavat SGL:n ilmoittamia amatöörisääntöjä. 

• laatia ohjeet tehtävänjaosta kilpailunjohtajien kanssa. 

• huolehtia, että kilpailunjohtajilla on riittävä tuomarikoulutus kilpailuissa 
toimimiseksi. 

Klubi- ja naistoimikunta, puheenjohtaja Kaisa Silaskivi 

 Toimikunnan tehtävänä on 

• yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen lisääminen järjestämällä erilaisia tilaisuuksia 

• seuran jäsenten innostaminen osallistumaan seuran eri toimintamuotoihin  

• naisgolfaajille kohdennettuja tapahtumien suunnittelu ja toteutus (esim. peli-illat, 
kilpailut, pelikoulutukset ja yhteiset pelimatkat) 

• uusien toimintamuotojen kehittäminen naispelaajien määrän kasvattamiseksi ja 
golfin mielikuvan muuttamiseksi koko perheen lajiksi  
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• klubirakennuksen viihtyisyydestä ja toimivuudesta huolehtiminen yhdessä 
henkilöstön kanssa 

Juniori- ja valmennustoimikunta, puheenjohtaja Antti Piippo 

Toimikunnan tehtävänä on tukea kaiken tasoisia juniorigolfareita kehittymään, 

oppimaan ja iloitsemaan golfista. 

Viestintä- ja markkinointitoimikunta, puheenjohtaja Tommi Korpihalla 

 Toimikunnan tehtävänä on ohjeistaa ja hoitaa koko seuran viestintää ulospäin. 

Lisäksi se tiedottaa johtokunnan asioista, mikäli muuta ei ole sovittu. Varsinaisen 

golfkauden ulkopuolella seuran asioista tiedottaa toimikunta, kauden aktiivisena 

aikana muut toimikunnat tiedottavat omasta toiminnastaan seuran 

viestintäohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa toimikunta voi auttaa muita toimikuntia 

viestinnässä. Toimikunta päivittää seuran viestintäsuunnitelman ennen kauden alkua 

ja jakaa sen toimikunnille toteutettavaksi. 

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on markkinoida seuraa ja sen toimintaa 

mahdollisimman tehokkaasti eri kanavissa.  Toimikunta suunnittelee ja päättää, 

missä kanavissa ja millä tavalla seuran toimintaa markkinoidaan. Tavoitteena on 

saada seuraan uusia jäseniä vuosittain mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Toimikunta koordinoi myös yhteistyösopimusten ja sponsoreiden hankintaa ennen 

kauden alkua. 

Senioritoimikunta, puheenjohtaja  

Toimikunnan tehtävänä on ylläpitää aktiivista senioritoimintaa järjestämällä mm. 

erilaisia kisoja, tapahtumia ja matkoja.  

Talkootoimikunta, puheenjohtaja Risto Niskanen 

 Toimikunnan tehtävänä on  

• talkoiden suunnittelu ja talkoista tiedottaminen 

• jäsenten aktivointi osallistumaan talkoisiin 

• yhteistyö kenttätoimikunnan ja kenttämestarin (pasi) kanssa 

• kentän yleisilmeestä huolehtiminen, kuten mm. roskat, rakennusten maalit yms. 

 

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi kaikkien toimikuntien tulisi osallistua vuotuiseen toimikuntien 

yhteiseen suunnittelukokoukseen, jonka pohjalta toimikunnat laativat tulevan vuoden 

toimintasuunnitelmat johtokunnan hyväksyttäväksi. 
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