
Imatran Keilailuliitto r.y. toimintasäännöt
 
1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika
 
Yhdistyksen virallinen nimi on Imatran Keilailuliitto r.y. ja näissä säännöissä sitä 
kutsutaan lyhyesti sanalla ”liitto”. Sen kotipaikka on Imatran kaupunki ja 
toiminta-alueena Imatra lähiympäristöineen. Imatran Keilailuliitto on perustettu 
4.11.1954 ja asiointikielenä on suomi.
 
2. Liiton tarkoitus ja toiminta
 
Liiton tarkoituksena on edistää keilailu-urheilua ja harrastusta keilaseurojen ja 
keilahallien yhteistyötä tukevana toimijana sen toiminta-alueellaan. Toiminnassaan liitto
järjestää erilaisia keilailuun liittyviä tapahtumia, kilpailuja, koulutusta ja 
valmennusta kaikille ikäluokille jäsenseurojen tarpeet huomioiden sekä osallistuu 
keilailuun liittyviin valtakunnallisiin tapahtumiin.
Liitto toimii Suomen Keilailuliitto ry:n jäsenjärjestönä ja valvoo, että 
kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Keilailuliitto ry:n sääntöjä. Liitto toimii 
jäsenyhdistysten välisenä yhdyssiteenä sekä ohjaa ja tukee jäsenyhdistyksien toimintaa.
 
Toimintansa tukemiseksi liitto voi:
-Järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia, sekä valistus- ja huvitilaisuuksia
-Hankkia, omistaa ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, kiinteää 
omaisuutta, välineistöjä sekä tarvikkeita
-Vuokrata tai myydä hallitsemiaan kiinteistöjä, kiinteää omaisuutta, välineistöjä sekä 
tarvikkeita
-Myydä tai vuokrata mainostilaa omaisuudestaan tai välineistään
-Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä
-Toimeenpanna huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia lupapäätösten sallimissa 
puitteissa, sekä talkoohenkisiä tempauksia muiden yhdistysten, yritysten tai yksityisten 
henkilöiden kanssa.
-Harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa.
 
3. Liiton hallinto
 
3.1 Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Liiton asioita hoitaa ja toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa noin 
vuodeksi kerrallaan valittava liiton puheenjohtaja, sekä 4 varsinaista jäsentä. Lisäksi 
hallitukseen voidaan valita 1 varajäsen mikäli tämä vuosikokouksessa tarpeelliseksi 
katsotaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
3.2 Päätöksenteko
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä 
sitä vaatii. Hallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii aina liiton puheenjohtaja, tai 
varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi 
siihen osallistuu 2 hallituksen jäsentä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.
 
3.3 Hallituksen tehtävät
-Johtaa liiton yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti.
-Valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle.
-Tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi.
-Huolehtia liiton taloudesta ja omaisuuden hoidosta, sekä siitä että liitossa pidetään 
sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat.
-Ylläpitää jäsenluetteloa.
-Valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.
-Laatia liiton toimintakertomus ja huolehtia tilinpäätöksestä.



-Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
-Hoitaa liiton tiedotustoimintaa.                       
-Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
-Valita ja erottaa liiton palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
-Päättää liiton tunnustusten myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien 
esittämisestä.
-Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
-Luovuttaa tilit tilintarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.
 
4. Liiton jäsenyys
 
Liitto voi kuulua jäsenenä muihin urheilualan yhdistyksiin.
 
5. Liiton jäsenet
 
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, jonka 
tarkoituksena on keilailuharrastuksen ja -kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
ja joka hyväksyy liiton sääntöjen periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan liiton 
päättävien elimien ja Suomen Keilailuliitto ry:n antamia määräyksiä ja sääntöjä.
 
-Kunniajäseneksi voidaan liiton hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat 
huomattavasti edistäneet liiton toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään 
liiton kokouksessa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
-Kunniapuheenjohtajiksi voidaan liiton hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka 
ovat ansiokkaasti toimineet liiton hallituksen puheenjohtajina. Päätös 
kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tehdään liiton kokouksessa. kunniapuheenjohtajuus on 
elinikäinen.
-Kannattavaksi jäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai 
oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee liiton toimintaa suorittamalla vuotuisen tai 
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe, -mutta ei 
äänioikeutta kokouksissa.
 
6. Liitosta eroaminen                                                                    
                                                
 
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa pöytäkirjaan 
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta 
eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät
velvoitteet kuluvan keilakauden loppuun asti.
 
7. Jäsenen erottaminen tai kurinpitotoimet
 
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 
tai ei muuten täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin 
yhdistyksen tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Hallitus 
päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin 
noudatetaan Suomen Keilailuliitto ry:n sääntöjä ja määräyksiä.
 
Liiton asemasta voi kurinpitotoimista päättää Suomen Keilailuliitto ry sen säännöissä ja 
sääntöjä alemman-asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.
 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen 
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
 
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle suorittamiaan maksuja.
 
8. Jäsen- ja liittymismaksut
 
Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava liitolle jäsenmaksu. Varsinaisen jäsenen 
on lisäksi vuosittain suoritettava liitolle jäsenmaksu, joka perustuu varsinaisen jäsenen



jäsenmäärään. Kunniajäseneltä, kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.
 
Kannattavien jäsen- ja liittymismaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää
vuosittain yhdistyksen kokous.
 
9. Liiton varsinainen ja ylimääräinen kokous
 
Liitto pitää vuosittain maalis- tai huhtikuussa yhden varsinaisen kokouksen nimeltään 
vuosikokous. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja 
mahdollisiin ylimääräisiin liiton kokouksiin on julkaistava vähintään 10 päivää ennen 
kokousta kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai liiton viralliseen ilmoitustauluun 
kiinnitetyllä ilmoituksella. Kirjallinen ilmoitus voi olla myös sähköinen.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat              
 
1.  Avataan kokous
2.  Valitaan kokoukselle
    a)  Puheenjohtaja
    b)  Sihteeri
    c)  Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    d)  Kaksi ääntenlaskijaa
3.  Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.  Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien 
antama lausunto edelliseltä tilikaudelta.
6.  Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja vastuuvelvollisille
7.  Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä tai jätetään se hallituksen
tehtäväksi
8.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9.  Vahvistetaan jäsen- liittymis- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
11. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja mahdollinen varajäsen seuraavaksi 
toimintavuodeksi
12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja 1-2 
varatoiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen
 
Liiton ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, 
liiton kokous niin päättää tai kun vähintään kolme kymmenesosaa liiton äänioikeutetuista 
jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen 
esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on 
koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
 
10. Pöytäkirja
 
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten 
pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen 
tarkastajien tarkastettava. Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa 
kokouksessa
 
11. Äänestys
                                                                                         
                                    
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.
 
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se 
mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa 



suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja jäsenmaksunsa 30.9 mennessä maksaneella 
jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin alkavaa kymmentä rekisteröityä jäsentään kohti. 
Sama henkilö saa edustaa ainoastaan yhtä jäsenyhdistystä ja hänen tulee olla tämän 
rekisteröity jäsen tai jäsenyhdistyksen sääntöjen mukaan valittu toimihenkilö. 
Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.

12. Tilikausi ja kilpailukausi
 
Liiton tilikausi on kalenterivuosi ja kilpailukauden määrittelee Suomen Keilailuliitto.
 
13. Nimenkirjoittajat
 
Liiton nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Nimenkirjoitusoikeuden omaavat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai muu hallituksen erikseen määräämä henkilö.
 
14. Valiokunnat
 
Valiokunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan, kuitenkin siten että hallitus 
vahvistaa valiokuntien tekemät suuremmat ja merkittävimmät päätökset.
 
15. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta.
 
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) kahdesta-neljään (2-4) kuukauden 
väliajoin pidetyssä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta.
 
16. Liiton varojen luovuttaminen                                                         
                           

Jos liitto on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liiton tarkoitusperiä 
edistävään toimintaan, jonka viimeksi pidetty kokous hyväksyy. Pesänselvitysmiehinä 
toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Liiton purkamisesta on ilmoitettava 
yhdistysrekisteriin.


