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1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry. Yhdistyksen
nimestä käytetään lyhennettä SLA. Yhdistyksen kotipaikka on
Helsingin kaupunki.

2 § Toiminta-ajatus
Suomen liikunnan ammattilaiset SLA ry on avoin asiantuntijajärjestö,
joka välittää osaamista ja vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

3 § Toiminta
Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi yhdistys
- Järjestää koulutustilaisuuksia, tutustumistilaisuuksia ja messuja
jäsenilleen sekä alan toimijoille
- Osallistuu liikunnan yleiseen keskusteluun ja liikunnan
edunvalvontaan osallistumalla koulutustilaisuuksiin
   ja tapahtumiin
- Edistää alaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- Vaikuttaa liikunta-alan koulutuksen kehitykseen ja laatuun
- Ylläpitää kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä
- Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia toimitiloja,
harjoittaa julkaisutoimintaa sekä hankkia varoja järjestäen luvan
saatuaan huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia

4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voivat olla liikunta-alan
työtehtävissä toimivat yksityiset henkilöt. Yhteisö-, kannatus- tai
tukijäseninä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistyksen
hallitus hyväksyy jäseneksi hakemuksesta henkilön tai yhteisön, joka
sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Yhdistyksen jäseniltä peritään yhdistyksen sääntömääräisessä
kokouksessa määrätyt liittymis- ja jäsenmaksut, jotka voivat olla
erisuuruisia eri jäsenryhmille. Yhdistys voi kutsua hallituksen
esityksestä ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsen ei
suorita jäsenmaksua. Jäsenetujen käyttö edellyttää suoritettua
jäsenmaksua.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, ellei hän vuoden aikana
ole täyttänyt yhdistyksen jäsenilleen asettamia velvoitteita. Jos
jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava tästä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § Toiminta- ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

6 § Vuosikokous
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosittain
pidetään yksi sääntömääräinen kokous toukokuun loppuun mennessä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden
toiminnasta sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan
    kertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille
    vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan varsinaisten henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten sekä
asiantuntijayhteisöjen ja
     kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavana vuonna.
8. Vahvistetaan kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen
suuruus seuraavana vuonna
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
12. Päätetään yhdistyksen virallisten ilmoitusten julkaisemisesta
kokouskutsuja lukuun ottamatta
13. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa
mainitut asiat Yhdistyksen kokouksessa
       hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes kokouksen
puheenjohtaja on valittu
14. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa
mainitut asiat

7 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen ajasta, paikasta ja esille
tulevista asioista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vähintään 14
päivää ennen kokousta Liikunnan Ammattilainen -lehdessä tai
jäsenkirjeessä tai yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen jäsenen,
joka haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen
käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle
vähintään yksi kuukausi ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella hallituksen
hyväksymällä ja meneillään olevan kalenterivuoden jäsenmaksun
maksaneella varsinaisella henkilöjäsenellä ja varsinaisella
yhteisöjäsenellä. Läsnä olevalla varsinaisella henkilöjäsenellä on
yksi (1) ääni. Jokainen varsinainen yhteisöjäsenyhteisö voilähettää
kokoukseen yhden (1) edustajan, jolla on yksi (1) ääni. Sama henkilö
ei voi kokouksessa edustaa kuin yhtä jäsenyhteisöä. Kannatus- ja
tukijäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen
tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos
vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti
vaatii koollekutsumista jonkin asian käsittelyä varten. Ylimääräinen
kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun vaatimus on jätetty hallitukselle. Kokous on kutsuttava
koolle sääntöjen 10 §:n mukaisesti.

8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Siihen kuuluvat puheenjohtaja
ja kahdeksan jäsentä. Vuosikokouksen valitsema hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Mikäli
puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä jäljellä olevana
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toimikautena, valitsee hallitus keskuudestaan uuden puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka on kaksi vuotta.
Jäseneksi valitaan eniten ääniä saaneet. Kunakin vuonna erovuorossa
on puolet hallituksen jäsenistä. Hallitukseen sama henkilö voidaan
valita enintään kolmelle peräkkäiselle toimikaudelle. Jos
varsinainen jäsen kuolee tai eroaa, valitaan hänen tilalleen uusi
hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen
kokouksessa. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja
tai varapuheenjohtajat ja puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus
kutsutaan koolle kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta.

9 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat, pääsihteeri.

10 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Koollekutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa
jäljelle jääneet varat käytetään liikunnan toiminnan edistämiseen
viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla.


