KOULULIIKUNTALIITON SÄÄNNÖT

KOULULIIKUNTALIITTO KLL r.y:n sääntömuutoshistoria:
Hyväksytty liiton vuosikokouksessa 19.6.1999
Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 1.2.2000
Muutokset hyväksytty liiton vuosikokouksessa 15.6.2006
Muutokset ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2006
27.2.2007
Sääntömuutos 10.06.2009 vuosikokous ( ennakkotarkistettu PRH 28.5.2009) §1 ja §4 Sääntöuudistus 2010
ennakkotarkastettavaksi 12.5.2010 Patentti- ja rekisterihallitukseen.
Ennakkotarkastettu 08.06.2010, muutokset korjattu merkintöjen mukaisesti (6,12 ja 14§)
Lopullinen sääntöuudistus DNRO 2010/003074Y 19.08.2011 Rekisterinro 107.332
UUSI Sääntömuutos § 4,6,8 käsitelty KLL-hallitus 8.4.2016 ja edelleen lähetetty ennakkotarkistettavaksi
PRH:n 15.4.2016. PRH on hyväksynyt ennakkotarkastetut säännöt §4,6,8 osalta 2016/000549Y 12.05.2016.
Koululiikuntaliiton vuosikokous hyväksyi 10.6.2016, muutokset punaisella tekstillä.
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1§
Yhdistyksen nimi on Koululiikuntaliitto KLL ry ja sen kotipaikka
on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää
epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish School Sport Federation. Näissä
säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto.
2§
Liiton tarkoituksena on edistää koululiikuntakulttuuria kouluyhteisöissä ja huolehtia
suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden sekä Opetusalan Ammattijärjestön
OAJ:n jäsenten vapaaehtoisesta liikunnan harrastustoiminnasta.
Liikunnallisena tavoitteena on koulun opetussuunnitelman mukaisen
liikunnanopetuksen tukeminen, täydentäminen ja jatkaminen. Tämä tarkoittaa oppilaiden
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehittämistä jokapäiväisen liikunnan harrastamiseen,
terveyttä edistäviin ja säilyttäviin elintapoihin ja aktiiviseen vapaa-ajan
viettoon.
Kasvatuksellisena tavoitteena on kodin ja oppilaitosten kasvatustavoitteiden
tukeminen.
Opettajille järjestetty toiminta tähtää opettajien virkistämiseen, hyvinvointiin, stressin
purkamiseen, voimien lisäämiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.
3§
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan;
* järjestämällä liikuntakampanjoita, koulutustoimintaa, neuvottelupäiviä,
seminaareja, kongresseja sekä erilaista kilpailu- ja harrastustoimintaa sekä edistää ja
tukea koulun liikuntakerhotoimintaa
* tekemällä liikunta- ja terveyskasvatuksen alalla neuvonta- ja
valistustyötä
* kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja lausuntojen kautta huomiota
koululiikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten olosuhteiden
luomiseen
* tekemällä yhteistyötä koululiikuntaa tukevien liikunta- ja
kasvatusjärjestöjen sekä muiden tahojen kanssa
* pyrkimällä kansainväliseen yhteistyöhön koululiikuntatoiminnassa
* harjoittamalla julkaisutoimintaa
* valmistamalla, hankkimalla ja myymällä voittoa tavoittelematta
jäsenilleen taito- ja harrastusmerkkejä
Toimintansa tukemiseksi liitto voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta. Liitto voi toimeenpanna asianmukaisia lupia vastaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä sekä kantaa jäsenmaksuja ja perustaa rahastoja. Liitto voi
varainhankinnan muotona harjoittaa maltillista, yleishyödylliselle yhdistykselle sopivaa
sijoitustoimintaa.
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4§
Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla rekisteröidyt opetusalan alueelliset ja valtakunnalliset
yhdistykset. Lisäksi liitolla voi olla kannatus- ja tukijäseniä, jotka haluavat tukea liiton

tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja tukijäsenet hyväksyy
hakemuksesta liiton
hallitus.
Liiton hallitus voi valita ansioituneita henkilöitä liiton kunniajäseniksi.
Liiton pyrkimyksiä edistäville henkilöille liiton hallitus voi esittää
ja jakaa ansiomerkkejä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§
Jäsen voidaan erottaa liiton jäsenyydestä, jos se rikkoo näiden
sääntöjen määräyksiä tai toimii liiton tarkoitusperiä vastaan. Liitto voi katsoa jäsenen
eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta.
6§
Liiton päätäntävaltaa käyttää liiton varsinainen kokous, joka pidetään
vuosittain huhti-kesäkuussa sekä ylimääräiset kokoukset,
joita pidetään tarpeen vaatiessa tai jos vähintään 1/10 jäsenistä
sitä kirjallisesti, erityisesti ilmoitettua asiaa varten, hallitukselta vaatii.
Kutakin varsinaista jäsentä saa kokouksessa äänioikeudella
edustaa sen valitsemat kolme edustajaa. Varsinainen jäsen saa
lähettää em. kokouksiin lisäedustajia, joilla ei ole äänioikeutta.
Kannatus- ja tukijäsenillä sekä kunniajäsenillä on kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua
liiton toimintaan, käyttää äänioikeuttaan ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin,
7§
Liiton varsinainen kokous määrää jäseniltä perittävän liittymismaksun
ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin
jäsenryhmälle. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa.
8§
Liitto kokoontuu hallituksen kutsusta sen lähemmin määräämänä
aikana. Kutsu liiton kokouksiin on saatettava jäsenten tietoon
todistettavasti (kirje, lehti-ilmoitus tai sähköposti) vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta. Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä
tietoliikenneyhteyksien kautta etänä.
Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian liiton varsinaisessa kokouksessa
käsiteltäväksi, on sen tehtävä siitä kirjallinen perusteltu
esitys hallitukselle edellisen huhtikuun loppuun mennessä.
9§
Liiton kokouksissa on kullakin virallisella edustajalla yksi ääni,
jota ei voi valtakirjalla siirtää. Kokouksissa, jotka avaa liiton puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä
säännöissä ole toisin määrätty.
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Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ratkaisee arpa.
Vaaleissa on käytettävä lippuäänestystä, mikäli ehdokkaita on
enemmän kuin yksi.
10§
Liiton varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
* valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajien
lukumäärä
* valitaan tarpeelliset valiokunnat kokousasiain käsittelyä varten
* esitetään liiton toimintakertomus ja tilit sekä tilintarkastajien lausunto
ja vahvistetaan tilinpäätös
* päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
* päätetään liittymis- ja jäsenmaksusta seuraavaa kalenterivuotta
varten
* päätetään hallituksen jäsenten matka- ja päivärahojen sekä
kokouspalkkioiden suuruudesta seuraavaa vuotta varten
* vahvistetaan liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa
kalenterivuotta varten
* valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan
liiton puheenjohtajaksi, ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet
erovuoroisten sijaan seuraavaksi toimikaudeksi sekä hallituksen
yleisvarajäsen joka kolmas vuosi
* valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies. Tilintarkastajana voi toimia myös
tilintarkastusyhteisö.
* käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11§
Hallitukseen kuuluu varsinaisen kokouksen valitsemat puheenjohtaja
ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukselle
valitaan yksi (1) yleisvarajäsen. Hallituksen jäsenten ja yleisvarajäsenen
toimikausi on kolme (3) vuotta ja erovuorossa on
vuosittain kaksi (2) varsinaista jäsentä. Kahtena ensimmäisenä
vuonna eroaa kaksi (2) jäsentä arvalla, sitten erovuoron mukaan.
Puheenjohtaja valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
12§
Hallitus on päätösvaltainen
vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi keskuudestaan valita kokoukselle
puheenjohtajan, jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kumpikin estyneitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta.
Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa
ratkaisee arpa.
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13§
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on
aikaisemmin mainittu:
* valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
* määrätä valiokunnat ja toimikunnat ja osoittaa niiden tehtävät
* päättää luotonotosta, liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta
sekä tarvittaessa kiinteän ja irtaimen omaisuuden kiinnittämisestä
tai panttaamisesta
* ottaa ja erottaa toiminnanjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
ja määrätä heidän palkkansa
* laatia toimintakertomus tileineen sekä esittää ne ja tilintarkastajien
lausunto liiton varsinaiselle kokoukselle
* valmistaa liiton kokouksissa sääntöjen mukaan esiintyvät tai
muuten käsiteltäväksi ilmoitetut asiat
* valvoa liiton päätösten täytäntöönpanoa
* vahvistaa ennätys-, mestaruus-, urheilumerkki- ja kilpailusäännöt
* tiedottaa päätöksistään jäsenille
* pitää jäsenluetteloa
* hyväksyy uudet jäsenet ja erottaa jäsenyydestä
* hoitaa muut sille kuuluvat asiat
14§
Liiton nimen merkitsevät hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai toiminnanjohtajan varamiehen kanssa.
15§
Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Liiton tilit tositteineen,
toimintakertomus ja kaikki liiton toimintaa koskevat pöytäkirjat
sekä muut asiakirjat on ennen maaliskuun 15. päivää jätettävä
tilintarkastajille, joiden tulee ennen maaliskuun 31. päivää jättää
tilintarkastuslausuntonsa liiton puheenjohtajalle.
16§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liiton varsinaisessa
kokouksessa, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään
2/3 kokouksessa annetuista äänimääristä tehtyä ehdotusta kannattaa.
17§
Päätös liiton purkamisesta voidaan tehdä vain liiton varsinaisessa
kokouksessa ja sellaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan,
että 2/3 kokouksessa annetuista äänimääristä tehtyä ehdotusta
kannattaa ja tämä päätös on vahvistettava samalla ääntenenemmistöllä
seuraavassa varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa.
Kokouksen väliä tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi.
Kun liitto purkautuu, luovutetaan sen varat koululiikuntaa
edistävään toimintaan purkautumiskokouksen päätöksen mukaan.

KOULULIIKUNTALIITTO KLL r.y.
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