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1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä
LTS. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia
liikunta-ja terveystieteiden avulla.

3 § Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa liikuntakulttuurin ja liikuntatieteiden tiedonvälitystä ja edunvalvonta
- harjoittaa liikunnan tutkimus-ja kehittämistoimintaa
- harjoittaa liikunnan tiedeviestintää
- harjoittaa kansainvälistä liikuntatieteellistä yhteistyötä sekä
- osallistuu liikuntapoliittiseen ja tiedepoliittiseen keskusteluun

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa
julkaisu-, koulutus- ja seminaaritoimintaa, järjestää myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia
asianmukaisen luvan saatuaan sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Jäsenet
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, jotka voivat olla henkilö- ja yhteisöjäseniä. Yhdistyksen
hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi henkilöjäseneksi yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet
henkilöt. Varsinaisia yhteisöjäseniä voivat olla liikuntatieteitä edistävät oikeuskelpoiset
yhteisöt. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä hakemuksesta yhdistyksen varsinaiset
yhteisöjäsenet.
Yhdistyksellä voi olla myös kannatus-ja kunniajäseniä sekä asiantuntijayhteisöjäseniä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäsenet, jotka voivat olla joko henkilöitä tai
oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen kokous voi kutsua liikuntatieteellisesti ansioituneita
henkilöitä yhdistyksen kunniajäseneksi. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä hakemuksesta
asiantuntijayhteisöjäseneksi yhdistyksen asiantuntijayhteisötoimintaan osallistuvat
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oikeuskelpoiset yhteisöt.

5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäseniltä peritään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa määrätyt
jäsenmaksut, jotka voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniajäsen ei suorita
jäsenmaksua. Jäsenetujen käyttö edellyttää suoritettua jäsenmaksua.

6 § Erottaminen ja eroaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, ellei hän kahden edellisen peräkkäisen
toimintavuoden aikana ole täyttänyt yhdistyksen jäsenilleen asettamia velvoitteita. Jos jäsen
haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Toiminta- ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään yksi
sääntömääräinen kokous toukokuun loppuun mennessä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä tilinpäätös ja
tilintarkastajan kertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille 7. Käsitellään pääsihteerin katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja
varainhoitoon
8. Vahvistetaan varsinaisten henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten sekä asiantuntijayhteisöjen ja
kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavana vuonna.
9. Vahvistetaan tilintarkastajan palkkion, kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja
päivärahojen suuruus seuraavana vuonna
10. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
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11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
tilalle sääntöjen 12 §:n mukaisesti
12. Valitaan neuvottelukunta sääntöjen 12 §:n mukaisesti
13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
14. Päätetään yhdistyksen virallisten ilmoitusten julkaisemisesta kokouskutsuja lukuun
ottamatta
15. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen
kokouksessa hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja on
valittu
Siirtymäsäännös: Vuoden 2016 syyskokouksessa 2016 valitaan 2 tilintarkastajaa ja 2
varatilintarkastajaa vuodelle 2017.

9 § Äänioikeus kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella edellisen ja meneillään olevan
kalenterivuoden jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa, meneillään olevan
kalenterivuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella henkilöjäsenellä ja varsinaisella
yhteisöjäsenellä. Läsnä olevalla varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni. Henkilöjäsen
ei voi äänestää toisen henkilöjäsenen valtakirjalla. Jokainen varsinainen jäsenyhteisö voi
lähettää kokoukseen yhden (1) edustajan, jolla on kaksi (2) ääntä. Sama henkilö ei voi
kokouksessa edustaa kuin yhtä jäsenyhteisöä. Kunnia-ja kannatusjäsenillä sekä
asiantuntijayhteisöjäsenillä on kokouksissa läsnäolo-ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

10 § Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen ajasta, paikasta ja esille tulevista asioista
ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta Liikunta & Tiede lehdessä tai jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa
saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä
kirjallinen esitys hallitukselle vähintään yksi kuukausi ennen kokousta.

11 § Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista
jäsenistä kirjallisesti vaatii seuran ylimääräisen kokouksen koollekutsumista jonkin asian
käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden kuukauden

Liikuntatieteellinen Seura ry
Mannerheimintie 15 b B | 00260 Helsinki
www.lts.fi

kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty hallitukselle. Kokous on kutsuttava koolle sääntöjen
10 §:n mukaisesti.

12 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Siihen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenistön tulee edustaa monipuolisesti liikuntatieteiden ja kulttuurin eri osa-alueita. Hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, joiden
toimikausi on kaksi vuotta, valitaan yhdistyksen kokouksessa eniten ääniä saaneet henkilöt.
Toimikausi alkaa 1.9. ja päättyy 31.8. Näihin toimiin ja hallitukseen heidät voidaan valita
kahdelle peräkkäiselle toimikaudelle kerrallaan, jonka päättymisen jälkeen heitä ei voida
valita näihin toimiin eikä hallituksen puheenjohtajaa voida valita hallituksen
varapuheenjohtajaksi hänen toimikauttaan seuraavaksi toimikaudeksi. Mikäli puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä jäljellä olevana toimikautena,
valitaan hänen tilalleen uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdistyksen kokouksessa.
Hallituksen muut jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa 1.9.
ja päättyy 31.8. Jäseneksi valitaan eniten ääniä saaneet. Kunakin vuonna on erovuorossa
viisi jäsentä. Tähän toimeen heidät voidaan valita kahdelle peräkkäiselle toimikaudelle
kerrallaan.

Päättyneen toimikauden jälkeen jäsentä ei voida valita tehtäväänsä hänen toimikauttaan
seuraavaksi toimikaudeksi. Jos varsinainen jäsen kuolee, eroaa, valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, valitaan hänen tilalleen tarvittaessa uusi jäsen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa.

Hallituksen tukena on 8-12 jäseninen neuvottelukunta, johon valitaan jäsenet hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa 1.9. ja
päättyy 31.8. Hallitus voi asettaa alaisuuteensa valiokuntia ja muita työryhmiä.

Siirtymäsäännös: Vuoden 2015 syyskokouksessa valittujen hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy 31.8.2017.
Vuoden 2016 syyskokouksessa valittujen hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi
päättyy 31.8.2018. Vuoden 2016 kevätkokouksessa valitun neuvottelukunnan toimikausi
päättyy 31.8.2018.
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13 § Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja viisi äänivaltaista jäsentä.

14 § Hallituksen koolle kutsuminen
Hallitus kutsutaan koolle kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

15 § Pääsihteeri
Hallitus valitsee pääsihteerin. Hänen tehtävänään on toimia toimiston esimiehenä ja johtaa
yhdistyksen toimintaa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

16 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja
hallituksen oikeuttama muu henkilö, aina kaksi yhdessä.

17 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin
pidettävässä kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota kannattaa vähintään 3/4 annetuista
äänistä.

18 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta päätetään samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta.
Yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytetään liikuntatieteellisen toiminnan edistämiseen
viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla.
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