
GRANI TENNIS RY  

SÄÄNNÖT  

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Grani Tennis ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Grani Tennis rf. ja yhdistyksen 

kotipaikka on Kauniainen.  

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot  

Yhdistyksen tarkoitus on edistää mailapelien, ensisijaisesti tenniksen harrastamista ja kouluttaa hyviä 

urheilijoita. Lisäksi yhdistyksen tarkoitus on edistää hyvien arvojen merkitystä liikuntatoiminnassa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen harjoituksia, leirejä, matkoja; sekä 

kilpailuja, mailapeliteemaan liittyviä tapahtumia, esitelmätilaisuuksia ja muuta vastaavaa toimintaa. 

Yhdistys voi lisäksi järjestää arpajaisia saatuaan siihen asiaankuuluvan luvan.  

Tarkoituksenmukaisen toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja, 

joiden suuruuden tulee perustua seuran toiminnan laatuun ja laajuuteen. Yhdistys voi omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia.  

3 § Jäsenet  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö tai oikeushenkilö. 

Äänioikeutta voivat käyttää yhdistyksen täysi-ikäiset varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet. Hallitus hyväksyy 

jäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella. Aikuis- ja nuorisojäsenet maksavat syyskokouksessa 

kummallekin jäsenryhmälle erikseen määriteltävän jäsenmaksun ja liittymismaksun.  

Yhdistyksessä voi varsinaisten jäsenten lisäksi olla kunniajäseniä sekä kannattajajäseniä.   

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran tarkoituksenmukaisesta toiminnasta kiinnostunut henkilö tai 

oikeushenkilö, joka yhdistykseen liittymällä haluaa suoda tälle erityisen tuen. Kannattajajäsenillä ei ole 

äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Hallitus nimeää kannattajajäsenet. Kannattajajäsen maksaa 

syyskokouksessa määriteltävän kannattajajäsenmaksun, mutta ei liittymismaksua.  

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsen tai muu henkilö, joka on erityisesti ansioitunut 

yhdistyksen toiminnassa tai erinomaisesti edistänyt sen tarkoitusperiä. Yhdistyksen kokous nimeää 

kunniajäsenet hallituksen ehdotuksesta. Kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksuvelvollisuudesta.  

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä tästä yhdistyslain mukainen ilmoitus yhdistykselle. 

Jäsenen, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, katsotaan eronneen yhdistyksestä sen 

kalenterivuoden lopussa, jona jäsenmaksua ei ole maksettu. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, 

mikäli jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai muutoin lain vastaisesti tai yhdistystä haittaavasti. 

 

 



5 § Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostaa puheenjohtaja ja 3-7 muuta jäsentä. Hallitus voi valita 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta hallitustoiminnan vaatimia 

toimihenkilöitä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.  

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen jäsenten hallituskausi on kolme  (3) 

kalenterivuotta siten, että kunakin vuonna kolmannes tai lähinnä kolmannes hallituksen jäseniä on 

erovuorossa.  Erovuorossa olevat jäsenet eivät saa muodostaa 50 % tai enemmän hallituksen 

kokoonpanosta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä siten, että äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.  

Hallitus voi toimintansa sujuvuuden varmistamiseksi muodostaa toimikuntia, joiden toimesta tiettyjä 

asiakokonaisuuksia hoidetaan. Kunkin toimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Toimikunnat 

toimivat hallituksen alaisuudessa.  

6 § Yhdistyksen nimenkirjoitus  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen 

jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhdistyksen nimenkirjoittamiseen 

yhdessä toisen nimen kirjoitukseen oikeutetun kanssa.  

7 § Tilikausi ja tilintarkastus  

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilintarkastuksen tulee tapahtua viimeistään kaksi (2) 

viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista vuosikokousta.  

8 § Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuussa.   

Yhdistyksen varsinainen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuussa.   

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 

sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällöin ylimääräinen kokous on 

pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksesta.   

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä. 

9 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen  

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 

yhdistyksenkotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenillä lähetettävillä kirjallisilla kutsuilla.  

Mikäli yhdistyksen äänioikeutettu jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii käsitellä asiaa ja 

sisällyttää asian kokouskutsuun.  



10 § Varsinainen vuosikokous  

Yhdistyksen varsinaisessa vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  

1) Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  

2) Todetaan kokouksen laillisuus  

3) Valitaan kaksi (2) henkilöä puheenjohtajan lisäksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi  

4) Esitetään hallituksen toimintakertomus  

5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus  

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  

7) Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja 

 

11 § Varsinainen syyskokous  

Yhdistyksen varsinaisessa syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  

1) Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  

2) Todetaan kokouksen laillisuus  

3) Valitaan kaksi (2) henkilöä puheenjohtajan lisäksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi  

4) Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle  

5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle vuodelle  

6) Hyväksytään seuraavan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma  

7) Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksut seuraavalle vuodelle  

 

12 § Yhdistyksen purkautuminen  

Yhdistyksen purkautuessa tulee yhdistyksen varat siirtää pykälässä 2 esitetylle yleishyödylliselle, 

Kauniaisissa toimivalle, urheilutoimintaa harjoittavalle yhdistykselle. 

 

13 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 

 


