
     

Pohjois-Savon Liikunta ry 

 

TOIMINTASÄÄNNÖT 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Liikunta ry ja sen kotipaikka on Kuopion 
kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pohjois-Savo. 
 

 
 
2 § Yhdistyksen tarkoitus 
 
 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pohjoissavolaisten hyvinvointia ja terveyttä 

liikunnan, urheilun ja kansalaistoiminnan kehittämis- ja edistämistyön kautta. 
Toimia liikunnan ja urheilun edunvalvojana toiminta-alueellaan siten, että kaikilla 
on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja 
huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja 
tarpeidensa mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana on yhteistyö kaikkien liikunta- ja 
urheiluorganisaatioiden kanssa.  

 
  
3 § Tarkoituksen toteuttaminen  
   
 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

 
1. Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla 

alueellaan: 
 

- vastaamalla liikunta- ja urheilutoiminnan strategisesta johtamisesta ja 
kehittämisestä 

- vastaamalla edunvalvonnasta 
- antamalla lausuntoja 
- tekemällä ehdotuksia 
- osallistumalla alueen liikuntatoiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon 

 
2. Tarjoamalla jäsenistölleen, rekisteröidyille urheiluseuroille, kunnille sekä 

muille liikuntaa ja urheilua harrastaville yhteisöille sekä yksityishenkilöille 
niiden tarvitsemia palveluita ja tuotteita sekä myötävaikuttamalla avustusten 
ja apurahojen hankkimisessa. 
 

3. Noudattamalla eettisen kriteeristön periaatteita: 
 

- tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
- turvallinen toimintaympäristö 
- hyvä hallinto 
- antidoping 
- kestävä kehitys 
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Yhdistys seuraa vuosittain eettisten kriteerien edistymistä ja toteutumista 
omassa toiminnassaan. 

 
4. Harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa. 

 
5. Ylläpitämällä maakunnallista palvelupistettä. 

 
6. Osallistumalla hanketoimintaan. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:  

 
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa 

varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja 
järjestäen yleisötapahtumia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä 
bingotoimintaa  

- välittää jäsenilleen tai niiden jäsenille voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, 
-varusteita ja kirjallisuutta 

- harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai 
taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa 

 
 
 
4 §        Yhdistyksen jäsenet 
 
 Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä: 
 

- rekisteröidyn urheilu- ja liikuntaseuran 
- rekisteröidyn valtakunnallisen liikunta- ja urheilujärjestön tai sen 

alueorganisaation 
- muun urheilua ja liikuntaa harrastavan tai edistävän oikeustoimikelpoisen 

yhteisön  
 
5 § Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan 

toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä. 
 
6 § Jäsenmaksut 
 
 Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama 

jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. 
 
7 § Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä  
 
 Yhdistyksen jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. 
  
 Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen 

sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on. 
   
 
8 § Yhdistyksestä eroaminen 
 
 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 

tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. 
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Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana 
eroamisilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä 
muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun 
asti. 

 
9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet 
 
 Jäsenen erottaminen 
 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä yhdistyksen sääntöjen mukaisia 
velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään 
huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. 

 
 Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon 

viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun päätös on lähetetty yhdistykselle tiedoksi. 
Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä 
on erikseen määrätty. 

 
Muut kurinpitotoimet 

 
 
Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan: 

 
- yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
- niiden järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita 

määräyksiä ja päätöksiä  
- urheilun eettisiä periaatteita 
- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä  
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä  

 
Rangaista voidaan yhdistyksen jäsentä tai sitä, joka on yhdistyksen toiminnassa 
mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. 
 
Rangaistavaa on: 

 
- toimiminen tavalla, joka täyttää yhdistyslaissa mainittujen erottamisperusteiden 

tunnusmerkit 
- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten 

vastainen toiminta 
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä yhdistys on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen 

muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta    
- syyllistyminen dopingrikkomukseen 
- toimiminen yhdistyksen tarkoitusta vastaan 
- yhdistyksen maineen vahingoittaminen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella 
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen 
- syyllistyminen rikokseen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta 

on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen 
 
Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen 
rajoittaminen, toimintakielto yhdistyksen toiminnasta tai erottaminen 
yhdistyksestä.  
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Hallitus päättää muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista  
rangaistuksista.  Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen  
tekemistä. 

 
10 § Yhdistyksen toimielimet  
 

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. 
 
11 § Yhdistyksen kokoukset 
 

Päätäntävalta yhdistyksessä on sen kokouksella. Yhdistys pitää vuosittain kaksi 
varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja 
syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.  
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen 
niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

 
12 §  Kevät- ja syyskokous 
 
 Kevätkokouksen asiat 
 

1 Avataan kokous 
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkistajat, kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3 Todetaan edustettuina olevat äänioikeutetut jäsenet ja niiden äänimäärät 
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien 

antama lausunto  
7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
8 Päätetään ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä. Toimikunnan muodostavat 

puheenjohtaja ja 4 muuta jäsentä. Toimikunnan sihteerinä toimii aluejohtaja.   
 Toimikunnan tehtävänä on valmistella seuraavassa syyskokouksessa 

tapahtuvaa hallituksen jäsenten vaalia. Ehdokasasettelu tulee toimittaa 
jäsenille syyskokouksen kokouskutsun yhteydessä.  

9 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
10 Päätetään kokous  

 
Syyskokouksen asiat 
 
1 Avataan kokous 
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkistajat, kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3 Todetaan edustettuina olevat äänioikeutetut jäsenet ja niiden äänimäärät 
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6 Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 
8 Valitaan joka toinen vuosi hallituksen: 

- puheenjohtaja 
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- varapuheenjohtajat (2)   
- hallituksen muut jäsenet (7) 

9 Valitaan auktorisoitu yhteisö tilintarkastajaksi.  
10  Päätetään tarvittaessa yhdistyksen jäsenyydestä muissa järjestöissä ja 

yhteisöissä 
11 Päätetään tarvittaessa yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, 

joissa yhdistys on jäsenenä 
12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
13 Päätetään kokous 
 

 Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, 
on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen 
kokousta. 

   
13 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous 
 
 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelli-

seksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä 
hallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous on kutsuttava koolle kahden (2) 
kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen kutsussa 
on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

  
14 § Pöytäkirja 
 
 Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen ja 

hallituksen kokousten pöytäkirjat, on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin sekä 
pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettava. 

 
15 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot 
 
 Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava 

vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen internetsivuilla ja lähettämällä 
kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen (ensisijaisesti sähköpostiosoite, 
toissijaisesti jäsenen ilmoittama muu osoite). 

 
 Muut yhdistyksen toimintaa koskevat tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen 

erikseen päättämällä tavalla. 
  
16 § Äänestys 
 
 Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa 

suorittaneella jäsenellä. 
 

Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsenen antamassa valtakirjassa on mainittava 
äänioikeuden käyttäjä.  

 
 Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.  
 
 Yhdistyksen kokouksessa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Vaaleissa tulevat 
valituksi eniten ääniä saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi 
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henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä 
(ehdoton enemmistö). 

 
Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama 
kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys 
suljettuja lippuja käyttämällä.  

 
17 § Yhdistyksen hallinto 
 
 Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpaneva elimenä ja hoitaa yhdistyksen asioita 

näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa 
yhdistystä. 

 
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, sekä seitsemän 
jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee. 

 
 Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 

vuodeksi. 
 

Hallituksen jäseniksi tulee valita, mikäli mahdollista, eri sukupuolten edustajia. 
 
 Hallitus valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös 

hallituksen ulkopuolelta. 
 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan 

kutsusta tarvittaessa sekä, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä 
vaatii. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 

puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokoukseen voi osallistua 
myös etäyhteyksien välityksellä. 

 
 Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 
  

1 Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat. 
 

2 Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset. 
 
3 Hoitaa yhdistyksen asiat toimiston avulla. 
 
4 Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. 

 
5 Laatia yhdistyksen strategiat. 

 
6 Seurata eettisten kriteerien edistymistä ja toteutumista tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman, antidopingohjelman ja kestävän kehityksen 
suunnitelman avulla. 

 
7 Valita tarvittavat työryhmät ja valiokunnat sekä päättää niiden tehtävistä ja 

valtuuksista. 
 
8 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista. 
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9 Pitää jäsenluetteloa. 

 
10 Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa. 
 
11 Tehdä yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus. 

 
12 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. 

 
13 Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän 

eduistaan. 
 
14 Valita yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joihin yhdistys kuuluu, samoin 

kuin eri toimikuntiin ja tarpeelliseksi katsomiinsa tilaisuuksiin. 
 
15 Tiedottaa hallituksen toiminnasta. 

 
16 Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja 

ansiomerkkien sekä arvonimien esittämisestä. 
 
17 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.  

 
18 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi 

vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. 
 

18 § Yhdistyksen tilivuosi 
 
 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 
 
  
 
19 § Nimenkirjoittajat 
 
 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen 

siihen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-
ikäisiä. 

 
 
20 § Sääntöjen muuttaminen 
 
 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous 

vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

 
 
21 § Yhdistyksen purkaminen 
 
 Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäs-

osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen 
yhdistyksen purkamisesta.   

 
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 
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22 § Yhdistyksen varojen luovuttaminen 
 
 Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava viimeisen 

purkautumispäätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämällä 
tavalla urheilun ja liikunnan edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella. 
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

 
23 § Saavutetut jäsenoikeudet 
 
 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
  
 
 
 


