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KAUHAJOEN KEILAILULIITTO ry:n SÄÄNNÖT  

I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
1§ 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, 
nimi on Kauhajoen Keilailuliitto ry 

2§ 

Liiton kotipaikka on Kauhajoen kunta. Liitto on Suomen 
Keilailuliitto - Finlands Bowlingförbund ry:n jäsen. 

3§ 

Liiton tarkoituksena on johtaa ja valvoa keilailu-urheilun 
kehittämistä toiminta-alueellaan, edistää sitä ja sen 
tunnetuksi tekemistä sekä toimia liittoon kuuluvien 
keilailuyhdistysten yhdyssiteenä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 

- valvoo ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa 

- harjoittaa keilailua ja sen kehitystä koskevaa 
tiedotustoimintaa  

- järjestää yhdistyksille ja näiden jäsenille vuosittain 
yhteisen kilpailuohjelman.  

- ylläpitää yhteyttä sen kanssa yhteistoiminnassa oleviin 
kotimaisiin sekä ulkomaisiin keilailuliittoihin. 

- toimeenpanee toimintansa tukemiseksi asianomaisella 
luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa 
kioski- ja kahvila, toimintaa ja urheilutarvikkeiden 
myyntiä ja huoltoa 

- voi toimintaansa varten hankkia ja omistaa kiinteää 
omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja 

- voi vuokrata toimintaansa varten keilahallin 

- liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän 
taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä 
sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti 
taloudelliseksi 

II. Liiton jäsenet  
4§ 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä rekisteröity 
keilailuyhdistys, johon kuuluu vähintään 6 jäsentä. 

Jäsenyyttä tulee hakea kirjallisesti hallitukselta ja 
hakemukseen on liitettävä vaalikokouksessa vahvistettu 
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liittymismaksu, joka palautetaan, ellei anomukseen voida 
suostua. 

Yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt voivat 
hallituksen päätöksellä päästä liiton kannattajajäseniksi 
suorittamalla vaalikokouksen kulloinkin määräämän 
kannattajajäsenmaksun. 

5§ 

Jokaisen varsinaisen jäsenen tulee ennen kunkin 
kalenterivuoden lokakuun 1. päivää lähettää liitolle 
säädetty jäsenmaksu samoin kuin luokittainen 
jäsenluettelo. 

Jäsenluettelon muutoksista vuoden varrella on heti 
kirjallisesti ilmoitettava liitolle. Varsinaisen jäsenen, 
joka ei ennen lokakuun 15. päivää ole antanut 
yllämainittuja tietoja ja suorittanut jäsenmaksua, erottaa 
hallitus liitosta. 

Hallitus voi hyväksyä 1 kk:lla myöhästyneen ilmoituksen ja 
jäsenmaksun. Jäsenmaksun oheen tässä tapauksessa on 
liitettävä viivästymismaksuna liittymismaksua vastaava 
määrä. 

6§ 

Liiton seurojen jäsenten kilpailuoikeudesta ovat voimassa 
Suomen Keilailuliitto - Finlands Bowlingförbund ry:n 
vahvistamat kilpailu-, amatööri-, edustus- ja muut 
määräykset. 

7§ 

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, tehköön asiasta 
kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti liiton 
kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.  

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa 
sanotun toimintavuoden loppuun saakka. 

 

8§ 

Liiton hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen 
laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii liiton 
sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja tai Suomen 
Keilailuliiton sääntöjä tai esiintyy urheiluhengen 
vastaisesti.  

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota liiton seuraavaan 
kokoukseen, missä jäsenellä tai hänen edustajallaan on 
oikeus olla läsnä. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti 
liiton hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden 
kuluessa erottamispäivästä tiedonsaatuaan, tätä päivää 
lukuun ottamatta. 
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Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin 
liitolle suorittamiaan maksuja. 

III. Liittymis- ja jäsenmaksut  
9§ 

Liiton varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja 
jäsenmaksujen sekä kannattajajäseniltä kannettavien 
kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää liiton touko - 
kesäkuussa pidettävä vaalikokous, ottaen huomioon Suomen 
Keilailuliiton vuosi- ja rekisteröimismaksut.  

IV. Liiton vuosi- ja ylimääräiset kokoukset  
10§ 

Liiton varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: 
 - touko-kesäkuun aikana vaalikokous sekä 
 - syys-lokakuun aikana tilikokous  

Kummankin kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Kutsut 
liiton vaali- ja tilikokouksiin on julkaistava ainakin 
kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta joko sanomalehti-
ilmoituksella tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille sekä 
lisäksi keilahallissa olevalla liiton ilmoitustaululle 
kiinnitettynä ilmoituksena.  

 

11§ 

Liiton vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan 
valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Kokouksessa edustettuina olevien varsinaisten jäsenten 
äänimäärien toteaminen 

6. Liiton hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen 
vuosi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi. 

7. Liiton hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali 
erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi toiminta 
vuodeksi ja varajäsenten vaali vuosittain  

8. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali 

9. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden 
vahvistaminen  

10. Hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatiman 
toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen 
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11. Liiton edustajien valitseminen eri järjestöjen ja 
yhteisöjen kokouksiin, joissa liitolla on etuja 
valvottavanaan tai valtuuden myöntäminen hallitukselle 
mainittujen edustajien valitsemiseksi. 

12. Kokouskutsutavasta päättäminen 10 :n mukaisesti ja 
tarvittaessa sanomalehden tai -lehtien, missä seuraavan 
toimintavuoden aikana kokouskutsut julkaistaan, nimeäminen 

13. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden, jotka 
jäsenten toimesta on asianmukaisessa järjestyksessä 
pyydetty käsiteltäväksi tai jotka hallitus kokoukselle 
esittää, käsitteleminen 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Liiton tilikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan 
valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Kokouksessa edustettuina olevien varsinaisten jäsenten 
äänimäärien toteaminen 

6. Liiton hallituksen laatiman vuosikertomuksen 
esittäminen ja hyväksyminen 

7. Liiton hallituksen laatiman tilikertomuksen sekä 
tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antaman 
lausunnon esittäminen 

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä ja vastuuvapauden 
myöntäminen asianomaisille 

9. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden, jotka 
jäsenten toimesta on asianmukaisessa järjestyksessä 
pyydetty käsiteltäväksi tai hallitus kokoukselle esittää, 
käsitteleminen 

10. Kokouksen päättäminen 

12§ 

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo 
sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme kymmenesosaa (3/10) 
liiton jäsenistä on tehnyt siitä kirjallisen esityksen 
hallitukselle. 

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, 
jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Kutsu 
ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla ja 
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samassa ajassa kuin mitä varsinaisesta kokouksesta on 
määrätty. 

Asioista, jotka jäsenet haluavat varsinaisessa tai 
ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä 
hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä 
(20) päivää ennen kokousta. 

 

13§ 

Liiton hallituksen sekä eri tehtäviin asetettujen 
hallituksen alaisina toimivien toimikuntien kokouksissa on 
pidettävä pöytäkirjaa. Liiton kokousten pöytäkirjat on 
kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava 
sekä tehtävään valittujen henkilöiden tarkastettava. 
Johtokunnan ja toimikuntien kokousten pöytäkirjat 
varmentaa sihteeri ja ne tarkastetaan heti tai seuraavassa 
kokouksessa.  

14§ 

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, 
ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja 
suljetuissa lippuäänestyksissä kuitenkin arpa. Liiton 
kaikissa kokouksissa äänestys tapahtuu vaadittaessa 
suljetuin lipuin. 

Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa suorittaneella 
varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni kutakin 
jäsenluetteloonsa merkittyä alkavaa viittä jäsentä kohti 

Kuitenkaan varsinainen jäsen ei saa äänestää enemmällä 
kuin yhdellä neljänneksellä (1/4) kokouksessa 
edustettuna olevasta äänimäärästä. Sama henkilö saa 
edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Kannattajajäsenillä 
ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
Edustusoikeuttaan liiton kokouksissa käyttämään 
varsinaiset jäsenet saavat valita yhden äänioikeutetun 
jäsenen lisäksi kolme edustajaa, joilla on ainoastaan 
puheoikeus. 

V. Liiton hallinto  
15§ 

Liiton toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja 
omaisuudesta huolehtii vaalikokouksen kahdeksi (2) 
vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta 
varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. 
Hallituksen varsinaisista jäsenistä on puolet erovuorossa 
vuosittain; ensimmäisellä kerralla puolet eroaa arvan 
perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. 
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Varajäsenet valitaan vuosittain. Jos jäsen kesken toimi-
kauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, liiton 
ylimääräinen kokous valitsee hänen sijaansa toisen 
henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli katsoo 
sen tarpeelliseksi. Hallitus valitse vuosittain 
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja 
rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan 
kuitenkin valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun pe katsovat sen 
tarpeelliseksi, tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä 
kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 
kolme (3) sen jäsentä on saapuvilla ja kokouksesta on 
kaikille ilmoitettu. 

Hallituksen tehtävänä on  

1. Valmistaa liiton kokouksissa käsiteltävät asiat 

2. Valvoa liiton sääntöjen ja kilpailu- ym. määräysten 
noudattamista 

3. Toimeenpanna liiton kokousten tekemät päätökset 

4. Järjestää tai järjestyttää yleisiä keilailukilpailuja 
sekä valvoa niitä  

5. Ratkaista liiton keskuudessa ilmenneet erimielisyydet 

6. Pitää pöytäkirjaa kokouksistaan 

7. Pitää kirjanpitoa omaisuudesta 

8. Pitää luetteloa liittoon kuuluvista seuroista ja niiden 
jäsenistä 

9. Huolehtia liiton käytännön asioista 

10. Edistää ja tukea keilailuseurojen syntymistä sekä 
huolehtia ja tukea keilailuseurojen pitoa 

11. Vastata liiton omaisuuden ja talouden hoidosta 

16§ 

Liiton tili- ja toimintavuosi On heinäkuun 1. päivästä 
kesäkuun 30. päivään. Hallituksen on Jätettävä liiton 
tilit ja pöytäkirjat Viimeistään kaksi (2) Viikkoa ennen 
tilikokousta tilintarkastajille, jotka antavat kirjallisen 
lausunnon tarkastuksesta Yhtä (1) Viikkoa ennen 
tilikokousta hallitukselle; 

17§ 

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun 
muun toimihenkilön kanssa, jolle liiton hallitus on 
myöntänyt nimikirjoitusoikeuden. 
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18§ 

Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton 
purkamisesta Voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan 
varsinaisessa kokouksessa, jolloin päätökseen vaaditaan 
vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä samoin kuin, 
että tämä päätös samalla äänten enemmistöllä vahvistetaan 
kokouksessa, Joka pidetään aikaisintaan Yhden (1) ja 
Viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua edellisestä 
kokouksesta 

19§ 

Jos liitto purkautuu, sen pesänselvitysmiehinä toimivat 
kokouksen valitsemat henkilöt. Näiden tehtävänä on myös 
valvoa, että jäljelle jääneet varat käytetään liiton 
tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen tava11a, Jonka 
liiton viimeksi Purkamisesta päättävä kokous hyväksyy 3/4 
enemmistöllä annetuista äänistä. 

20§ 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, 
noudatetaan Voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 
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