
 

 

Oulun Keilailuliitto r.y. 

Säännöt 

1§ 

 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun 

Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä 

suomi. 

2§ 

 

Liiton tarkoituksena on johtaa ja valvoa keilailu-urheilun kehittämistä 

toiminta-alueella, edistää sitä ja sen tunnetuksi tekemistä sekä toimia 

liittoon kuuluvien keilailuyhtymien yhdyssiteenä. 

Tämän tarkoituksen saavuttaakseen liitto kaikin tavoin valvoo ja tukee 

jäsenseurojensa toimintaa, harjoittaa keilailua ja sen kehitystä koskevaa 

tiedotustoimintaa, järjestää seuroille ja näiden jäsenille vuosittain yhteisen 

kilpailuohjelman sekä ylläpitää yhteyttä sen kanssa yhteistoiminnassa 

oleviin niin koti- kuin ulkomaisiin keilailuliittoihin. 

 

3§ 

 

Liiton asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema, johon kuuluu liiton 

valitsema puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. 

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, hallituksen varsinaiset ja 

varajäsenet sen sijaan neljäksi vuodeksi ja heistä joutuu vuosittain yksi 

(1) varsinainen ja yksi (1) varajäsen eroamisvuoroon, kolmena 

ensimmäisenä vuotena arvan perusteella sekä sen jälkeen vuoron mukaan. 



 

4§ 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa liitolle 

sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut mahdollisesti tarvittavat 

virkailijat. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 

hallituksen kaksi jäsentä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme (3) sen jäsentä on 

saapuvilla ja kokouksesta on kaikille ilmoitettu. 

 

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä 

sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen valtuuttaman jäsenen 

kanssa. 

 

5§ 

 

Hallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä ja sen tehtäviin kuuluu: 

1. Valvoa liiton yleisiä sekä taloudellisia etuja ja sääntöjen sekä kilpailu- 

ja muiden määräysten noudattamista. 

2. Kutsua koolle liiton kokoukset, valmistaa liiton kokouksessa 

käsiteltävät asiat, panna täytäntöön tehdyt päätöset sekä huolehtia 

liiton juoksevista asioista ja tehdä toiminnan edistämistä tarkoittavia 

aloitteita. 

3. Järjestää tai velvoittaa jäsenyhdistyksiä järjestämään yleisiä 

keilailukilpailuja sekä valvoa, että niissä noudatetaan voimassaolevia 

sääntöjä ja määräyksiä. 



4. Ratkaista liiton piirissä mahdollisesti ilmenevät erimielisyydet sekä 

tarvittaessa Suomen Keilailuliiton sääntöjen sallimissa puitteissa 

ryhtyä rangaistustoimenpiteisiin. 

5. Pitää pöytäkirjaa kokouksissa tehdyistä päätöksistä sekä täydellistä 

kirjanpitoa liiton rahavaroista ja omaisuudesta. 

6. Pitää luetteloa liittoon kuuluvista yhdistyksistä ja näiden ilmoittamista 

keilaajajäsenistä. 

7. Edistää ja tukea uusien keilailuyhdistysten syntymistä sekä uusien 

keilaratojen aikaansaamista toiminta-alueelle. 

6§ 

 

Liiton jäsenyhdistykseksi voi päästä rekisteröity keilailuyhdistys, johon 

kuuluu vähintään kuusi (6) aktiivista jäsentä. Jäsenyyttä tulee hakea 

kirjallisesti hallitukselta ja hakemukseen on liitettävä vuosikokouksessa 

vahvistetut kirjaamismaksut, jotka palautetaan, ellei anomukseen voida 

suostua. Jäsenyhdistyksen vuosimaksun suuruuden määrää samoin 

vuosikokous. Yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt voivat päästä 

liiton kannatusjäseniksi suorittamalla vuosikokouksen kulloinkin 

määräämän kannattajajäsenmaksun. 

 

7§ 

Liiton jäsenten kilpailuoikeudesta ovat voimassa Suomen Keilailuliiton 

vahvistamat kilpailu-, edustus- ja muut tätä asiaa koskevat määräykset. 

 

8§ 

 

Liiton tilivuosi käsittää ajan kesäkuun 1. päivästä seuraavan vuoden 

toukokuun 31. päivään. Tilien tulee olla päätetyt viimeistään heinäkuun 

10. päivänä, jolloin ne pöytä- ym. asiakirjoineen on jätettävä 

toiminnantarkastajille, joiden tulee tarkastaa liiton hallintoa ja tilejä sekä 

laatia niistä tarkastuskertomus, joka on jätettävä hallitukselle 5 päivän 



kuluessa siitä, kun toiminnantarkastajat ovat saaneet tarvitsemansa 

asiakirjat. 

Liiton vuosikokous pidetään viimeistään elokuun 31. päivänä sekä 

ylimääräiset liiton kokoukset milloin hallitus katsoo sellaisten pitämistä 

tarpeelliseksi tai jäsenyhdistykset, joiden yhteinen jäsenmäärä edustaa 

vähintään 1/5 liiton kaikkien jäsenyhdistysten yhteenlasketusta 

jäsenmäärästä, sitä kirjallisesti hallitukselta pyytävät, samalla esittäen ne 

kysymykset, jotka halutaan kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouspaikan ja 

ajan määrää hallitus. 

 

9§ 

 

Kutsussa liiton kokoukseen on luettava kaikki kokouksessa käsiteltävät 

asiat. Kutsu on asetettava tiedoksi liiton nettisivulle, oulunkeilailuliitto.fi,  

vähintään 20 päivää ennen kokousta. Muina aikoina on kutsut 

toimitettava jäsenyhdistyksille. 

 

Kokouksessa voidaan käsitellä vain ne asiat, jotka kokouskutsussa on 

ilmoitettu. Liiton muutkin tiedoitukset saatetaan jäsenten tietoon samalla 

tavalla. 

 

Liiton kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 1/4 liiton 

jäsenyhdistyksistä on kokouksessa edustetuna. Tämä rajoitus ei 

kuitenkaan koske vuosikokousta. 

 

        10§ 

 

Kullakin jäsenyhdistyksellä on liiton kokouksissa yksi ääni kutakin 

alkavaa 10 aktiivijäsentä kohti. Kuitenkaan ei mikään jäsenyhdistys saa 

äänestää enemmällä kuin yhdellä neljänneksellä kokouksessa edustettuna 



olevasta äänimäärästä. Sama henkilö saa edustaa ainoastaan yhtä 

jäsenyhdistystä ja hänen tulee olla aktiivinen jäsen. Aktiivinen jäsen on 

keilaaja, joka keilakauden alkaessa on liiton jäsenluetteloon rekisteröity 

toimivaksi jäseneksi. 

 

Edustusoikeuttaan liiton kokouksissa käyttämään valitsevat 

jäsenyhdistykset yhden äänioikeutetun edustajan sekä lisäksi enintään 

kaksi edustajaa, joilla kokouksessa puhe- mutta ei äänioikeus. 

 

11§ 

 

Kokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä kaikki 

muut käsiteltäväksi ilmoitetut asiat, paitsi ne, joista näiden sääntöjen 13 

§:ssä on erikseen määrätty. Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä 

ellei vähintään kolmen edustettuna olevan jäsenyhdistyksen äänivaltaista 

edustajaa suljettua äänestystä vaadi. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

arpa. 

 

12§ 

 

Liiton vuosikokouksessa käsitellään sen jälkeen, kun läsnäolevien 

edustajien valtakirjat on tarkastettu ja edustettuina olevien jäsenyhdistysten 

äänimäärät on todettu, seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka yhdessä kokouksen 

puheenjohtajan kanssa tarkastavat laadittavan pöytäkirjan. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus. 

4. Esitetään hallituksen vuosi- ja tilikertomus, toiminnantarkastajien 

antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. 

5. Ratkaistaan kysymys vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

6. Määrätään vuosi- ja kirjaamismaksut 



7. Määrätään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti 

maksettavien palkkioiden suuruus. 

8. Vahvistetaan alkavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio. 

9. Valitaan liitolle puheenjohtaja. 

10. Valitaan hallitukseen yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varajäsen 

eroamisvuorossa olevien tilalle. 

11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varahenkilöä. 

12. Määrätään liiton virallinen äänenkantaja. 

13. Käsitellään kysymykset, jotka hallitus on jättänyt vuosikokouksen 

ratkaistavaksi tai jotka liittoon kuuluva jäsenyhdistys ennen heinäkuun 

31. päivää kirjatussa kirjeessä on toimittanut hallitukselle. Milloin 

kysymys on kunniajäseneksi kutsumista, vaaditaan kokouksen 

yksimielinen päätös. 

 

13§ 

 

Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi ja 

päätettäväksi vain vuosikokouksessa tai erikoisesti sitä varten koolle 

kutsuttavassa liiton kokouksessa. Kysymys liiton purkamisesta voidaan 

sen sijaan ratkaista vain vuosikokouksessa. Kummassakin tapauksessa 

vaaditaan päätöksen tekemiseen vähintään 3/4 annetuista äänistä ja 

samoin on tämä päätös samalla äänten enemmistöllä vahvistettava 

kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan yhden ja viimeistään kahden 

kuukauden kuluttua asian aikasemmin ratkaisseesta kokouksesta. 

 

 

14§ 

 

Kokouksessa, jossa päätös liiton purkamisesta vahvistetaan, tehdään myös 

päätös liiton jäljelle jääneiden varojen käyttämisestä johonkin 

yleishyödylliseen urheilulliseen tarkoitukseen. 

 



15§ 

 

Tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole nimenomaisia määräyksiä tai 

soveltamisohjeita, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä. 


