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Sääntömuutosesityksen taustaa

Yhdistyksen kenttämestarijäsenet olivat tulleet vuoden 2020 aikana siihen 
tulokseen, että heille luontevampi golftoimialan henkilöyhdistys on FGMA:n 
sijaan FGA. FGMA:n hallituksen kenttämestarijäsenet esittivät siirtymistä 
FGA:n alaisuuteen keskusteltuaan FGA:n edustajien kanssa. Myös FGMA:n ja 
FGA:n hallitusten väliset keskustelut puolsivat ajatusta, jossa FGMA:n 
jäsenyyden sijaan, yhdistykset voisivat tehdä jatkossa keskenään yhteistyötä. 
Tämä yhteistyö tarkoittaa, että FGA:n kenttämestarijäsenet voisivat jatkossa 
osallistua vuosimaksua vastaan FGMA:n järjestämään koulutukseen. FGA on 
omalta osaltaan muuttanut sääntöjään vastaamaan tällaista yhteistyötä. 
FGMA:n sääntöjen läpikäynnin yhtyedessä havaitsimme myös muita, lähinnä 
hallintoon ja sanamuotoihin liittyviä kehityskohteita. Sääntömuutosesitys 
pitää sisällään myös näitä muutosesityksiä.



Sääntömuutosesityksen lukuohje

• Sääntömuutosesitys on pilkottu kappaleisiin
• Jokaisella sivulla on aina sääntökohdan nykyinen teksti ensin ylempänä ja 

alla sääntömuutosesityksen uusi teksti
• Joissain kohdissa sääntöjä on muutettu vain tekstin, ei varsinaisen sisällön 

osalta
• Joissain sääntöpykälissä on tehty muutoksia vain pykälän alku- tai 

loppuosaan ja tällöin esitykseen on nostettu mukaan vain pykälän kyseinen 
muutettu osa
• Kokouskutsun liitteenä on tämän esityksen lisäksi voimassa olevat säännöt 

kokonaisuudessan sekä uudet säännöt esityksen mukaisesti 
kokonaisuudessaan.



Sääntömuutosesityksen keskeisimmät kohdat

• Kenttämestarit poistetaan säännöistä kokonaan
• Hallituksen kokoonpanoa ei määritellä enää jäsenkategorian mukaan 

vaikkakin puheenjohtaja tulee edelleen valita toimitus- ja 
toiminnanjohtaja kategoriasta
• Puheenjohtajan toimikausi yhtenäistetään muiden hallituksen 

jäsenten kanssa yhtä pitkäksi = 2 vuotta
• Puheenjohtajalle asetetaan maksimimäärä (3) toimikausia
• Kelpoisuus seniojäseneksi kohtaa selkeytetään koskemaan niitä 

henkilöitä, jotka eivät enää ole toimialalla toimitus- tai 
toiminnanjohtajana tai palvelupäällikkönä



2 § Tarkoitus ja tehtävät
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia yhteisiä ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja
sivistyksellisiä etuja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. Pyrkii kokoamaan golfkentistä vastaavat ja golfkenttien toimintaan vaikuttavat henkilöt yhdistyksen jäsenyyteen.
2. Harjoittaa tarkoituksensa mukaista ammatillista valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa.
3. Pyrkii yhteistyöhön Suomen ja muiden maiden vastaavien järjestöjen kanssa.
4. Järjestää jäsenilleen sekä muiden maiden vastaavien yhdistysten jäsenille golfkilpailuja ja muita golftapahtumia.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia yhteisiä ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja
sivistyksellisiä etuja.

Sääntömuutosesityksen uusi teksti:
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa golfkenttien toimintaan vaikuttavat henkilöt yhdistyksen jäseneksi. Yhdistys harjoittaa
ammatillista valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää virkistys toimintaa jäsenistölleen. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä
alan muiden toimijoiden kanssa.

Yhdistys voi myös tarjota palveluitaan toimialan muiden yhdistysten jäsenille. Tästä yhteistyöstä ja palveluista sovitaan aina vuosittain.



3 § Yhdistyksen jäsenet
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen hallitus ratkaisee jäsenyyshakemukset lukuun ottamatta kunniajäsenyyttä.  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä
golfkenttien tai golfseuran toimitus- ja toiminnanjohtajat, esimiesasemassa olevat kenttämestarit, esimiesasemassa olevat toimisto-ja
palvelupäälliköt sekä vastaavia tehtäviä hoitavat henkilöt.
Yhdistyksen varsinainen jäsen, joka ei ole toiminut golfkenttäyhtiön toimitus- tai golfseuran toiminnanjohtajana, kenttämestarina, 
toimisto-tai palvelupäällikkönä tai hoitanut vastaavia tehtäviä kalenterivuoden aikana, voidaan erottaa seuraavana kalenterivuonna.
Yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on toiminut toimitus- tai toiminnanjohtajana, kenttämestarina tai toimisto-tai 
palvelupäällikkönä vähintään viisi (5) vuotta, voi anoa yhdistyksen seniorijäsenyyttä. Seniorijäsenellä ei ole äänivaltaa.
Yhdistyksen varsinainen jäsen voi anoa myös kannattajajäsenyyttä. Kannattajajäseneksi voidaan myös hyväksyä golfalalla toimiva
oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole äänivaltaa.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toiminnassa tai muuten golfurheilussa ansioituneen henkilön
yhdistyksen kunniajäseneksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Sääntömuutosesityksen uusi teksti:
Yhdistyksen hallitus ratkaisee jäsenyyshakemukset lukuun ottamatta kunniajäsenyyttä.  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä
golfkenttien tai golfseurojen toimitus- ja toiminnanjohtajat sekä esimiesasemassa olevat toimisto-ja palvelupäälliköt tai vastaavia
tehtäviä hoitavat henkilöt.
Yhdistyksen seniorijäsenenä voi olla henkilö joka ei ole jäsenyyden vaatimassa toimessa sillä hetkellä, mutta on ollut yhdistyksen
varsinainen jäsen vähintään 5 vuotta. Seniorijäsenellä ei ole äänivaltaa.
Yhdistyksen varsinainen jäsen voi anoa myös kannattajajäsenyyttä. Kannattajajäseneksi voidaan myös hyväksyä oikeuskelpoinen
yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole äänivaltaa.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toiminnassa tai muuten golfurheilussa ansioituneen henkilön
yhdistyksen kunniajäseneksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.



4 § Eroaminen ja erottaminen
Nykyinen teksti:

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä merkittäväksi yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksu on kuitenkin suoritettava sen kalenterivuoden loppuun, kun eroaminen tapahtuu. Eroaminen katsotaan
tapahtuneeksi välittömästi eroilmoituksen jättämisen jälkeen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyillä perusteilla.

Hallitus voi katsoa jäsenen, joka ei ole maksanut sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja kolmen kuukauden kuluessa erääntymisestä, eronneeksi yhdistyksen
jäsenyydestä.

Jäsenen velvollisuus on pitää yhdistys tietoisena jäsenen yhteystiedoista.

Jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, tulee hallituksen erottaa hänet yhdistyksestä. Hallituksen on annettava päätöksensä jäsenen tietoon
todisteellisesti kirjallisena. Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan hallituksen päätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on 
esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi jättämisestä. Jäsen on erotettu yhdistyksestä, jos
yhdistyksen kokouksessa suoritetussa äänestyksessä kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä puoltaa erottamista.

Sääntömuutosesityksen uusi teksti:

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi välittömästi eroilmoituksen
jättämisen jälkeen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyillä perusteilla.

Hallitus voi katsoa jäsenen, joka ei ole maksanut sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja kolmen kuukauden kuluessa erääntymisestä, eronneeksi yhdistyksen
jäsenyydestä.

Yhdistyksen varsinainen jäsen, joka ei ole toiminut jäsenyyden vaatimassa toimessa kalenterivuoden aikana, voidaan erottaa seuraavana kalenterivuonna.

Jäsenen velvollisuus on pitää yhdistys tietoisena jäsenen yhteystiedoista.

Jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä. Hallituksen on annettava päätöksensä jäsenen tietoon
todisteellisesti kirjallisena. Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan hallituksen päätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on 
esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi jättämisestä. Jäsen on erotettu yhdistyksestä, jos
yhdistyksen kokouksessa suoritetussa äänestyksessä kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä puoltaa erottamista.



5 § Jäsenmaksut
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen syyskokous päättää jäseniltä kannettavasta liittymis- ja
vuosimaksusta hallituksen esityksen perusteella.
Varsinaisella jäsenellä, seniorijäsenellä sekä henkilökannattajajäsenellä että
yhteisökannattajajäsenellä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut.  
Kunniajäsen on vapautettu liittymis- ja vuosimaksun suorittamisesta.
Sääntömuutosesityksen uusi teksti:
Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenten liittymis- ja vuosimaksuista
hallituksen esityksen perusteella.
Varsinaisella jäsenellä, seniorijäsenellä sekä henkilökannattajajäsenellä että
yhteisökannattajajäsenellä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut.
Kunniajäsen on vapautettu liittymis- ja vuosimaksun suorittamisesta.



6 § Hallinto
Nykyinen teksti:
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään
kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan
aina toimitus- tai toiminnanjohtaja jäsenistä vuodeksi kerrallaan.
Hallitus muodostetaan siten, että varsinaiset jäsenet valitaan seuraavasti: toimitus- ja
toiminnanjohtajien piiristä neljä-kuusi (4-6) jäsentä, kenttämestarien piiristä yksi-kaksi (1-2) 
jäsentä sekä toimisto- ja palvelupäälliköiden piiristä yksi-kaksi (1-2) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on 
vuosittain erovuoroisia.
Sääntömuutosesityksen uusi teksti:
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään
kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten
tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan aina toimitus- tai toiminnanjohtaja jäsenistä kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajana voi toimia enintään kolme yhtäjaksoista toimikautta.



11§ Kokoukset

Nykyinen teksti:
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- huhtikuussa ja syyskokous loka¬-
joulukuussa. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa 
hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa 
varten hallitukselta pyytää.
Sääntömuutosesityksen uusi teksti:
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- huhtikuussa ja syyskokous loka¬-
joulukuussa. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa 
hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.


