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SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund – FKF
rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään nimitystä Finnish Climbing Association FCA. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä SKIL tai liitto. Liiton kotipaikka on
Helsinki.
LIITON TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
SKIL:n tarkoitus on:
•

edistää suomalaista kiipeilyharrastusta

•

toimia suomalaisten kiipeilykerhojen yhdyssiteenä

•

hoitaa yhteyksiä ulkomaisiin kiipeilyjärjestöihin

•

valvoa kiipeilykerhojen koulutustoimintaa Suomessa

•

valvoa kilpakiipeilytoimintaa Suomessa

•

valvoa kiipeilykerhojen junioritoimintaa Suomessa

•

huolehtia jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SKIL:
•

järjestää koulutus- ja valmennustoimintaa

• edistää kiipeilyä harrastavien uusien seurojen perustamista sekä tukee olemassa
olevien seurojen toiminnan tehostamista
• laatii ja vahvistaa alansa sääntöjä kuten kilpailu-, koulutus-, luokittelu-, ansiomerkki-,
kurinpito- ym. sääntöjä
• valvoo sääntöjen noudattamista ja ratkaisee niitä koskevia rikkomuksia ja
erimielisyyksiä
• ohjaa ja valvoo jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja järjestää
tarvittaessa kilpailuja ja juhlia
• edustaa jäsenliittona Suomessa kansainvälistä liittoa ja valvoo sen sääntöjen ja
määräysten noudattamista
•

järjestää julkaisu- ja tiedotustoimintaa

•

järjestää lajiesittelyjä ja yleisökiipeilytyksiä ja muuta samantapaista toimintaa

Toimintansa tukemiseksi SKIL voi:
•

välittää urheiluvälineitä jäsenilleen voittoa tavoittelematta

•

omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta

•

toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

•

vastaanottaa lahjoja ja testamentteja

•

harjoittaa ravitsemistoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa

LIITON JÄSENYYDET
SKIL:n vuosikokous päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.
LIITON JÄSENET
SKIL:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, joiden tarkoituksena on
edistää ja kehittää kiipeilyä ja jotka sitoutuvat noudattamaan SKIL:n sääntöjä. SKIL:n
varsinaisia jäseniä voivat olla myös muut oikeuskelpoiset yhteisöt. SKIL:n hallitus hyväksyy
varsinaiset jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.
SKIL:n kokous voi yksimielisellä päätöksellä hallituksen esityksestä kutsua erityisen
ansioituneita henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua
erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi.
SKIL voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään. Liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruus määrätään SKIL:n syyskokouksessa erikseen rekisteröidyille yhdistyksille ja
oikeuskelpoisille yhteisöille. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä liittymis- eikä
jäsenmaksua.
Jäsenyhdistys suorittaa jäsenmaksua SKIL:lle jäsentensä lukumäärän mukaan.
Jäsenyhdistyksiltä perittävä jäsenmaksu määräytyy edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän
(31.12.) jäsentilanteen mukaan. Oikeuskelpoiset yhteisöt suorittavat syyskokouksen
määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu edelliseltä vuodelta suoritetaan seuraavan vuoden
maaliskuussa.
Jäsenyhdistys on velvollinen toimittamaan SKIL:lle vuosikertomuksensa.
Jäsenyhdistys on velvollinen SKIL:n hallituksen määräämällä tavalla antamaan selvityksen
niistä varoista ja kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta, jotka SKIL on sen käytettäväksi
antanut.
SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN
SKIL ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen
Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja
kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen
yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden
kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta SKIL:n kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee
voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Jäsen on velvollinen
suorittamaan jäsenmaksunsa myös tältä vuodelta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii
vastoin SKIL:n tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Hallitus voi myös päättää jäsenen

sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai
varoituksesta päättää hallitus tai SKIL:n kokouksen valitsema toimielin sen mukaan kuin
tarkemmin määrätään SKIL:n kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä.
Hallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista
kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin
määrätään SKIL:n kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen
jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin
periaatteiden vastaisesti.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa SKIL: n
hallitukselle tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.
LIITON HALLINTO
Liiton päätösvaltaa käyttää liiton kokous.
Liiton toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.
Hallituksen alaisuudessa sen apuna toimii valiokuntia kuten kilpailu-, koulutus- ja
nuorisovaliokunta, joiden kokoonpanon määrää hallitus.
LIITON KOKOUKSET
SKIL:n varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää
SKIL:n hallitus. Kevätkokous on pidettävä kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä ja
syyskokous kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.
SKIL:n ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai SKIL:n kokous
niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) SKIL:n äänioikeutetuista jäsenistä on sitä
hallitukselta kirjallisesti pyytänyt ilmoitetun asian käsittelyä varten.
Kokouskutsut on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti niille jäsenille, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa liitolle. Kevät- ja syyskokouksista on ilmoitettava vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta.
SKIL:n kokouksissa äänivalta on varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenyhdistyksellä ja
oikeuskelpoisella yhteisöllä, joka on maksanut jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä. Jäsen
on velvollinen kirjallisesti valtuuttamaan edustajansa. Kirjallisesti valtuuttamattomilla
jäsenyhdistyksen edustajilla on kokouksissa vain puheoikeus. Varsinaisena jäsenenä olevalla
jäsenyhdistyksellä on SKIL:n kokouksissa yksi ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa
viisikymmenlukua (50) kohti. Kuitenkin maksimiäänimäärä/jäsen on 5 ääntä. Äänioikeuden
perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella jäsenyhdistys on suorittanut
jäsenmaksunsa SKIL:lle edelliseltä kalenterivuodelta. SKIL:n kunniapuheenjohtajilla ja
kunniajäsenillä on kokouksissa vain puheoikeus, saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Varsinaisina jäseninä olevilla oikeuskelpoisilla yhteisöillä on yksi ääni liiton kokouksessa.
SKIL:n kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Tyhjä lippu ei ole
annettu ääni. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi
jos kyseessä on henkilövaali, jolloin tulos ratkaistaan arvalla.

KEVÄTKOKOUS
SKIL:n kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa
kahden ääntenlaskijan valinta
3) Edustajien toteaminen ja heidän äänimääränsä
4) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6) SKIL:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
8) Muut jäsenten kokouksessa tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 pykälässä
mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.
SYYSKOKOUS
SKIL:n syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus.
2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa
kahden ääntenlaskijan valinta
3) Edustajien toteaminen ja heidän äänimääränsä.
4) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6) Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
7) Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
8) Seuraavan vuoden talousarvio.
9) Hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi.
10) Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi erovuorossa olevien
tilalle.
11) Yhden (1) tilintarkastajan valinta ja hänelle varamies seuraavaksi tilikaudeksi.
12) Kilpailusääntöjen, koulutussäännöstöjen ja muiden mahdollisten sääntöjä
alemmanasteisten määräysten ja ohjeiden vahvistaminen.
13) Muut jäsenten kokouksessa tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23
pykälässä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu

HALLITUS
SKIL:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 4-10 jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on
erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa olevat valitaan
arvalla.
Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan on estynyt tehtävänsä hoitamisesta, SKIL:n kokous
voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman
varapuheenjohtajansa kutsusta.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista
sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista
mukaan lukien on läsnä.
Hallituksen kokouksissa asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi jos kyseessä on henkilövaali, jolloin
tulos ratkaistaan arvalla.
Hallituksen tehtävänä on:
• hoitaa SKIL:n asioita lakien, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
• edustaa SKIL:ä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu SKIL:n kokoukselle,
sekä esiintyä SKIL:n puolesta kantajana ja vastaajana
• valita liiton edustajat muihin yhteisöihin
• kutsua koolle SKIL:n varsinaiset ja muut kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja
toimeenpanna kokouksen päätökset
• valita valiokunnat ja työryhmät ja nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt
• päättää liiton kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
• huolehtia kansainvälisten arvokilpailujen anomisesta
• myöntää kalenterivuosittain kirjallisten hakemusten perusteella oikeuden järjestää kiipeilyn
Suomen mestaruuskilpailut

• hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät
NIMEN KIRJOITTAMINEN
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai Kiipeilyliiton toiminnanjohtaja yksin ja
hallituksen jäsenet ja muut hallituksen nimeämät henkilöt kaksi yhdessä.
TILIKAUSI

SKIL:n tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. SKIL:n tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on
luovutettava tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntöjen muuttamisesta päättää liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä.
PURKAMINEN
SKIL:n purkamisesta päättää liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa on
varat luovutettava johonkin liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen
kokouksen määräyksien mukaisesti. Liiton purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

