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TOIMINTASÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kainuun Liikunta ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.
Yhdistys toimii Kainuussa Kajaanin ja Kuhmon kaupungeissa sekä Hyrynsalmen,
Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnissa. Lisäksi
yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Vaalan kunta.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteistyöjärjestönä päämääränään
urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen
Kainuussa. Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja sekä edistää
urheilu- ja liikuntatoiminnan strategia-, tutkimus- ja kehitystyötä toimintaalueellaan. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien
toteuttamista.
Yhdistyksen tavoitteena on, että liikunta toimii koko maakunnan hyvinvoinnin ja
kehityksen resurssina ja on alueen suuri vetovoimatekijä, ja että Kainuu
tunnetaan johtavana maakuntana terveyden edistämisessä liikunnan avulla.
Yhdistyksen tavoitteena on myös edistää kainuulaista liikuntaharrastusta siten,
että urheiluseurojen elinvoimaisuus varmistetaan, ja että liikunnasta tulee yhä
useamman kainuulaisen elämäntapa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-

osallistuu urheilun ja liikunnan maakunnallisten kehittämishankkeiden
toteuttamiseen muun muassa luomalla toimivat organisaation ja
toimintatavan

-

valvoo urheilun ja liikunnan etuja yhteiskunnassa erityisesti julkisen
rahoituksen ja liikuntapaikkarakentamisen alueilla

-

vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän keinoin sekä muilla vastaavilla
tavoilla siihen, että omakohtaisen liikuntaharrastuksen lisäksi
mahdollisimman moni suhtautuu liikuntaan myönteisesti

-

huolehtii jäsentensä tarvitsemien koulutus- ja tukipalvelujen
hankkimisesta, välittämisestä ja tuottamisesta

-

vaalii Kainuun urheilu- ja liikuntaperinnettä yhteistyössä eri tahojen
kanssa

-

huolehtii koko maakunnan vahvuuksia hyödyntävän yhteistyöverkoston
luonnista ja kehittämisestä niiden tahojen kanssa, jotka toimivat
kainuulaiseen elämäntapaan kuuluvan liikunnan edistämiseksi, ja jotka
edistävät terveyttä liikunnan avulla

-

tukee ja edistää liikuntamatkailua sekä kuntien vapaa-aika-, terveys-, ja
sosiaalitoimintaa

-

osallistuu kansainväliseen urheilu- ja liikuntatoimintaan sekä kehittää
omalta osaltaan kalotti- ja lähialueyhteistyötä

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä voivat olla rekisteröidyt urheilu- ja liikuntaseurat, kunnat
sekä muut urheilua ja liikuntaa harrastavat tai edistävät oikeuskelpoiset
yhteisöt ja säätiöt, jotka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen
perusteella jäseniksi hyväksyy.
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. Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa kahden perättäisen
vuoden ajan, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.
Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon
viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa
kirjeessä.
4. Jäsenmaksu
Jäsenten on maksettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen vuosittain vahvistama
jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään 31.3.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4)
varajäsentä. Hallituksen kausi on kaksi vuotta ja hallituksesta on erovuorossa
vuosittain puolet varsinaisista jäsenistä sekä puolet varajäsenistä. Hallitus
valitsee keskuudestaan kolme (3) varapuheenjohtajaa.
Hallitus määrittää tarvittaessa varapuheenjohtajien keskinäisen työnjaon ja
valitsee muut luottamushenkilöt sekä ottaa yhdistykselle toimihenkilöt. Hallitus
voi lisäksi asettaa työryhmiä sekä päättää niiden tehtävistä ja toimivallasta.
Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen,
kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna ovat läsnä. Hallituksen kokoukseen voi osallistua tarvittaessa
etäyhteydellä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa
tapauksissa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on
äänestänyt.
Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja hoitaa yhdistyksen
asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä
edustaa yhdistystä. Hallituksen tehtävistä määrätään hallituksen
työjärjestyksessä.
Erityisesti hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esiteltävät
asiat
2. hoitaa yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhdeasiat sekä ottaa ja erottaa
toiminnanjohtajan
3. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä pitää niistä luetteloa

4. valita tarpeelliset työryhmät sekä muu luottamushenkilöstö sekä päättää
niiden tehtävistä ja valtuuksista
5. valita yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joihin yhdistys kuuluu,
samoin kuin eri toimikuntiin ja tarpeelliseksi katsomiinsa tilaisuuksiin
6. valvoa yhdistyksen taloutta, toiminnan lain mukaisuutta, omaisuutta sekä
sitä koskevaa tilinpitoa
7. laatia talous- ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin
yksin sekä hallituksen varapuheenjohtajat joko kaksi yhdessä tai yksi heistä
hallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta yhdistyksen
jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana 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 ehdottomalla
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.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista
(14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse.
10. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan edustettuna olevat yhdistyksen jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. päätetään mahdollisen ehdollepanotoimikunnan asettamisesta ja valitaan
siihen jäsenet
9. käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan edustettuna olevat yhdistyksen jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen toimikautensa on
päättymässä
8. valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja
10. käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
Yhdistyksen kokouksen tehtäviin kuuluu lisäksi päättää yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle
kevätkokouksen osalta 1.maaliskuuta mennessä ja syyskokouksen osalta 1.lokakuuta
mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä
tarpeellisena. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle vähintään neljätoista
(14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
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.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat viimeisen purkamispäätöksen
tehneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla urheilun ja liikunnan
edistämiseen Kainuussa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.

