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1§

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen nimen
epävirallinen lyhenne on PoPLi. Yhdistyksen toiminta-alue on
Pohjois-Pohjanmaa.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteistyöjärjestönä
ja liikunnan ja urheilun vaikuttajana päämääränään liikunta- ja
urheilukulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen
Pohjois Pohjanmaalla. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden liikunta-
ja urheiluorganisaatioiden sekä sidosryhmien kanssa.

Yhdistyksen tavoitteena on myös, että liikunnan merkitys koko
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin nin ja kehityksen voimavarana
tunnustetaan ja sitä edistetään.

3§

Edellisessä pykälässä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys:

1. Toimii sitoutumattomana, voittoa tavoittelemattomana
yleishyödyllisenä yhteisönä yhdistyslain mahdollistamalla tavalla.

2. Edistää muun muassa koulutuksellisin keinoin ja erilaisin
tapahtumin liikunta- ja urheilutoiminnan yleistä strategia- ja
kehitystyötä toiminta-alueellaan.

3. Osallistuu liikunnan ja urheilun kehittämishankkeisiin

4. Osallistuu liikunnan avulla tapahtuvan kansanterveystyön
kehittämishankkeisiin

5. Valvoo toiminta-alueensa liikunnan ja urheilun etuja
yhteiskunnassa muun muassa julkisen rahoituksen ja
liikuntapaikkarakentamisen alueilla.

6. Edistää jäsentensä tarvitsemien palvelujen kuten toimisto-,
koulutus- ja neuvontapalvelujen sekä valmennus ja nuorisotoiminnan
palvelujen hankkimista, välittämistä ja tuottamista ylläpitämällä
tarvittaessa palvelutoimistoa.

7. Kerää, tallentaa ja hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan liikunta- ja
urheiluperinnettä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

8. Edistää liikunta-alan tutkimus- ja kehitystyötä sekä
tiedonvälitystä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

9. Toimii koko toiminta-alueen vahvuuksia hyödyntävän
yhteistyöverkoston luomiseksi ja kehittämiseksi niiden tahojen



Sivu: 2(7)

kanssa, jotka toimivat pohjois-pohjalaise en elämäntapaan kuuluvan
liikunnan edistämiseksi ja jotka edistävät terveyttä liikunnan
avulla.

10. Harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

11. Osallistuu kansainväliseen liikunta- ja urheilutoimintaan ja
edistää liikunnan yhteistyötä lähialueilla ja Euroopan Unionissa.

Yhdistys voi hankkia varoja toimintaansa edellä mainituilla tavoilla
sekä ottamalla vastaan avustuksia,

lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestämällä keräyksiä ja
arpajaisia. Yhdistys voi vuokrata jäsenilleen liikuntavälineitä ja
varusteita sekä liikunta-alan kirjallisuutta ja muita julkaisuja ja
tallenteita.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

4§

Yhdistyksen jäseniä voivat olla rekisteröidyt Pohjois-Pohjanmaalla
toimivat liikunta- ja urheiluseurat, rekisteröidyt urheilun piiri -
ja aluejärjestöt ja kunnat sekä muut liikuntaa ja urheilua
harrastavat tai edistävät oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt,
jotka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella
hyväksyy jäseniksi

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen
ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jonka
aikana eroamisilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen
mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta
tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Ennen
erottamispäätöstä hallituksen on kuultava kyseistä jäsentä, paitsi
milloin kyseessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on
lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen
mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt 12 kuukautta aikaisemmin erääntyneen jäsenmaksun
maksamatta.

Toimielimet

5§

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Hallitus asettaa apuelimikseen jaostoja ja työryhmiä sekä päättää
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niiden tehtävistä ja toimivallasta.

6§

Päätäntävalta yhdistyksessä on sen kokouksella. Yhdistyksellä on
vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta; kevätkokous huhti-
toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Kevätkokouksessa

1. todetaan edustettuina olevat jäsenet, niiden edustajat sekä
kokouksen laillisuus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa
sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille

5. päätetään ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä valmistelemaan
syyskokouksen henkilövalintoja

6. käsitellään muut esityslistalla olevat yhdistyksen hallituksen
tai jäsenten 7. pykälän mukaisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa

1. todetaan edustettuina olevat jäsenet, niiden edustajat sekä
kokouksen laillisuus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa
sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

4. päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista

5. päätetään muista maksettavista palkkioista ja korvauksista

6. vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma

7. valitaan

- hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
erovuoroisen tilalle

- hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
erovuoroisten tilalle

- hallituksen varajäsen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen
tilalle
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8. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Sekä
tilintarkastajan että varatilintarkastajan on oltava joko KHT- tai
HTM tilintarkastaja.

9. käsitellään muut esityslistalla olevat yhdistyksen hallituksen
tai jäsenten 7. pykälän mukaisesti esittämät asiat

Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen
kokouksessa, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta
varten ennen maaliskuun 1. päivää ja syyskokousta varten ennen
lokakuun 1. päivää.

7§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kokouksen
päätöksellä tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta määrätyn asian
käsittelemistä varten. Kokous on tällöin kutsuttava koolle kahden
(2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8§

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen
jäsenmaksuvelvollisuutensa suorittaneella jäsenellä. Kullakin
jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsenen antamassa valtakirjassa on
mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä
jäsentä.

9§

Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin
määrätä.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä
tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa
tapauksissa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta
puheenjohtaja on äänestänyt.

10§

Hallituksen on lähetettävä kutsu ja esityslista yhdistyksen
kokoukseen jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen ajan ja paikan päättää hallitus. Yhdistyksen
kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouskutsussa määritellyllä
tavalla.

Hallitus 11§

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja yksi
varajäsen, jotka
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valitsee yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsenistä, mukaan laskettuna puheenjohtaja ja varajäsen
on puolet vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla
erovuoroiset määrätään arvalla.

Hallituksen tulee olla koostumukseltaan Pohjois-Pohjanmaata
alueellisesti edustava. Hallitukseen tulee valita sekä miehiä että
naisia.

Hallitus määrittää jäsenten työnjaon, valitsee yhdistyksen
varapuheenjohtajan sekä jaostot ja työryhmät.

Hallitus sekä ottaa ja erottaa yhdistyksen aluejohtajan. Muiden
toimihenkilöiden ottamisesta ja erottamisesta määrätään yhdistyksen
johtosäännössä, joka on hallituksen hyväksymä.

Puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita
kuhunkin tehtävään enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi täydeksi
toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta sekä, jos vähintään kolme (3)
hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Hallituksen
kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksessaan käsittelemät asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa tulevat valituiksi
eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu
äänestys ratkaistaan arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

12§

Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä, hoitaa
yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen
päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.

Erityisesti hallituksen tehtäviin kuuluu

1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille
kuuluvat asiat

2. hoitaa yhdistyksen asiat ja tarvittaessa ylläpitää
palvelutoimistoa

3. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja pitää niistä luetteloa

4. valita tarpeelliset jaostot ja työryhmät sekä muu
luottamushenkilöstö sekä päättää niiden tehtävistä ja valtuuksista

5. ottaa ja erottaa yhdistyksen aluejohtajan. Muiden
toimihenkilöiden ottamisesta ja erottamisesta määrätään
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yhdistyksen johtosäännössä, joka on hallituksen hyväksymä

6. vastata yhdistyksen kehitys- ja muiden suunnitelmien laatimisesta
ja toteuttamisesta

7. päättää yhdistyksen liittymisestä jäseneksi tai osakkaaksi muihin
yhteisöihin

8. valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen ja järjestöjen
kokouksiin ja toimielimiin, joihin yhdistys kuuluu tai joissa sillä
on edustus sekä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimikuntiin ja
tilaisuuksiin

9. hoitaa, vastata ja valvoa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä
sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia toiminta- ja taloussuunnitelma
sekä toimintakertomus ja tilinpäätös

Nimenkirjoittajat 13§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai aluejohtaja,
kumpikin yksin, sekä varapuheenjohtaja hallituksen siihen
oikeuttaman henkilön kanssa.

Yhdistyksen tilikausi 14§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Yleisiä määräyksiä 15§

1. Suomalaisen urheiluyhteisön yhteiset arvot ja eettiset
säännökset.
Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa oleviin
suomalaisen urheiluyhteisön yhteisiin arvoihin,
eettiseen ohjeistoon ja vastuullisuustyöhön huomioiden
tasavertaisuus, vastuu kasvatuksesta, terveyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin edistäminen, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä
luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen
huomioiden kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.
2. Sitoutuminen antidopingtyöhön
Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan
Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK)
antidopingsäännöstöön sekä WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja
oman lajinsa kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöön.
3. Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin ehkäiseminen
Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään
kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia. Yhdistyksen ja sen
yhteisöjäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat
velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä jäsenyytensä tai muiden
järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman
kilpailunsa kilpailutapahtumista.
4. Urheilun oikeusturvalautakunta
Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat Urheilun oikeusturvalautakunnan
toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä. Yhdistyksen ja sen
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yhteisöjäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa Urheilun
oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan
toimivaltaan.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen 16§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään
kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista
äänistä.

17§

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava viimeisen
purkamispäätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla
liikunnan ja urheilun edistämiseen Pohjois-Pohjanmaalla.

18§

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


