SUOMEN GOLFLIITON SEURAJÄSENYYDEN JÄSENKRITEERIT
Kriteerit ovat voimassa vuodesta 2019 lukien. Jäsenyyttä hakevan seuran tulee osoittaa hakemuksensa
Suomen Golfliitto ry:n hallitukselle, mikä käsittelee hakemuksen toimintasääntöjensä ja yhdistyslain
mukaisesti. Hallituksen asettama kenttätoimikunta käsittelee jäsenhakemukset aina ensin ja hallitus tekee
päätöksen. Hakemuksen käsittely perustuu pääosin alla oleviin tekijöihin, joskin hallituksella on yhdistyslain
mukaan itsenäinen päätösvalta jäsenyyden hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Jäsenhakemuksessa tulee tuoda esille tässä luetellut tiedot ja siihen tulee liittää alla mainitut liitteet:
1. Seuran jäsenmäärä ja -maksut
• Hakemusvaiheessa seuran vähimmäisjäsenmääräsuositus on 50. Seuran jäsenmäärä on
ilmoitettava hakemuksessa.
• Seura sitoutuu ylläpitämään jäsenrekisteriä Golfliiton määrittelemällä tavalla ja siten, että
tiedot ovat siirrettävissä liiton jäsenrekisteriin. Seura sitoutuu myötävaikuttamaan siihen,
että raakadata liikkuu liiton järjestelmään henkilötietosuoja huomioiden.
• Seura sitoutuu maksamaan Golfliiton liittokokouksen vuosittain päättämät jäsenmaksut.
2. Seuran säännöt
• Seuran sääntöjen pitää olla yhdistysrekisterin hyväksymät ennen jäsenhakemuksen
käsittelyä Golfliiton hallituksessa. Toimitetaan yhdistysrekisteriote (liite 1), josta selviää
säännöt ja hallituksen jäsenet.
• Jäsenyyshakemuksen pitää perustua seuran hallituksen päätökseen (liite 2).
3. Kotikenttä
• Seuralla on oltava kotikenttäsopimus (liite 3) samalla talousalueella Suomessa sijaitsevan
kentän kanssa, mikä mahdollistaa pelaamisen ja seuratoiminnan.
• Samalta kenttäkokonaisuudelta seurajäseneksi hyväksytään vain yksi seura.
• Jos seura menettää kotikentän, sitoutuu seura eroamaan Golfliiton jäsenyydestä
viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä kotikentän menettämisestä
(liite 4).
• Kentän tulee täyttää seuraavat kriteerit
i. Kenttä tai kenttähanke
1. Kentän tulee olla turvallinen pinta-ala vähintään 18 ha.
2. Reikiä on vähintään kuusi (6) ja niiden kokonaispituuden on oltava
vähintään 2 750 m 18 reiän kentäksi laskettuna, jolloin kentälle voidaan
tehdä normaali slope-määritys. Vaihtoehtoisesti kentän tulee täyttää
kriteerit, joilla kenttää voidaan käyttää USGA Short Course Handicapin
ylläpitämiseen.
3. Kenttä on ruohopeitteinen. Keinonurmen käyttö on hyväksytettävä
erikseen. Kentästä on pyydettävä liiton asiantuntijalausunto ennen kentän
rakentamista (liite k1).
4. Kenttä tilaa liitolta slope-määrityksen ja sitoutuu säilyttämään kentän
tasoituskelpoisuuden (liite k2).
ii. Turvallisuus ja ympäristö
5. Kentän turvallisuus tarkastetaan kentän pohjapiirroksen ja
maastokatselmuksen perusteella. Tarkastus perustuu golfarkkitehtien
kansainvälisesti käyttämiin ja hyväksymiin mitoituksiin. Hakemukseen

6.

7.
8.
9.

liitetään mittakaavainen pohjapiirros (esimerkiksi 1:2000), jossa on kuvattu
kentän elementtien sijoittelu ja ympäristö (liite k3).
Kartassa tulee näkyä:
a. Kenttäalueen rajat
b. Tiet, polut, rakennukset ja tontit
c. Layout/routing/masterplan
Voimassa oleva yleiskaava ja asemakaava alueelta (liite k4 ja k5)
Selvitys ulkopuolisten, pelaajien ja työntekijöiden turvallisuuden
huomioimisesta (liite k6)
Kenttää on hoidettava vastuullisesti Golfliiton hyväksymän
ympäristöohjelman mukaisesti (liite k7).

4. Toimintasuunnitelma (liite 5)
• Seura esittää jäsenhakemuksen liitteenä alustavan toimintasuunnitelman ja tavoitteet
seuran jäsenhankinnasta, nuorisotyöstä sekä toiminnoista, joilla aktivoidaan jäsenten
harrastamisen jatkuvuutta.
Mikäli Suomen Golfliiton hallitus hyväksyy seuran jäseneksi, sille myönnetään aluksi kolmen vuoden
koejäsenyys. Tämän ajan kuluttua hallitus päättää seuran jäsenyyden jatkosta ilman eri hakemusta

