
TOIMINTASÄÄNNÖT  
1 luku - Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus  
1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Koripalloliitto ry, ruotsiksi Finska Basketbollförbund rf. ja 
kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä Basketball Finland. Sen kotipaikka on 
Helsinki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.  
Liiton toimintavuosi alkaa 1.7. ja päättyy 30.6.  
 
2§ Liiton tarkoituksena on toimia Suomessa koripallotoimintaa järjestävien, yhdistysrekisteriin 
merkittyjen yhdistysten liittona ja edustaa jäseniään Kansainvälisessä koripalloliitossa (Fédération 
Internationale de Basketball), myöhemmin FIBA sekä järjestää monipuolista koripallotoimintaa lajin 
kaikille harrastajille.  
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 
Toiminnassa pyritään edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.  
Tarkoitustaan liitto toteuttaa:  
1 järjestämällä kilpailu-, harrastus- ja koulutus- toimintaa koripalloilun kaikilla tasoilla sekä 
osallistumalla kansainväliseen toimintaan FIBA:n jäsenenä,  
2 vahvistamalla koripalloilun kilpailu- ja harrastustoiminnassa tarvittavat kilpailu- ja muut säännöt sekä 
niitä täydentävät säännöt ja ratkaisemalla näitä sääntöjä koskevat erimielisyydet,  
3 valvomalla FIBA:n asettamien velvoitteiden ja sääntöjen noudattamista Suomessa,  
4 julkaisemalla ja kustantamalla koripalloilua käsittelevää aineistoa,  
5 valvomalla koripalloilun etuja sekä  
6 toimeenpanemalla asianomaisella luvalla juhlia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja sekä muilla samantapaisilla keinoilla  
7 yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää 
liiketoimintaa 

 
2 luku - Liiton jäsenet ja vuosimaksut  
3§ Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka toimii liiton tarkoituksen 
toteuttamiseksi ja sitoutuu noudattamaan liiton toiminta-, kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä niiden 
yhteisöjen sääntöjä, joihin liitto jäsenenä kuuluu.  
Liiton jäsenyyttä on haettava kirjallisesti liittohallitukselta ja jäsenhakemukseen on liitettävä 
yhdistyksen säännöt sekä todistus rekisteröinnistä. Liiton varsinaisesta jäsenestä käytetään näissä 
säännöissä nimitystä seura.  
Liiton jäsenmaksun vahvistaa vuosittain kevätliittokokous, ja seuran on maksettava se kulloinkin 
syyskuun loppuun mennessä.  
4§ Liitolla voi olla kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka 
maksavat kevätliittokokouksen vahvistaman maksun. Kannatusjäsenellä ei ole läsnäolo-oikeutta liiton 
kokouksissa.  
 



5§ Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi 
henkilöitä, jotka ovat pitkään toimineet ansiokkaasti liiton hyväksi. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus 
liittokokouksessa. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.  

 
3 luku - Liitosta eroaminen ja erottaminen sekä kurinpito  
6§ Seura voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle. Eroaminen tulee voimaan sen 
toimintakauden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu.  
7§ Liittohallitus voi erottaa seuran liiton jäsenyydestä, mikäli se ei ole täyttänyt näiden sääntöjen 
mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. 
Erottamispäätöksen katsotaan tulleen seuran tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tieto 
päätöksestä on sille postitettu kirjatussa kirjeessä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti 
Urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saannista. 
Erottamispäätös tulee voimaan, kun valitusaika päättyy tai Urheilun oikeusturvalautakunta on tehnyt 
asiasta päätöksen.  
Liittohallitus voi myös päättää seuran tai sen joukkueen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta 
liittokokouksen vahvistamien kurinpitosääntöjen mukaisesti.  
8§ Liitolla on oikeus rangaista liiton toimintaan osallistuvaa henkilöä, seuraa ja seuran jäsentä 
liittokokouksen vahvistamien kurinpitosääntöjen mukaisesti.  

 
4 luku - Sitoutuminen antidopingtoimintaan  
9§ Liitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.  

 
5 luku - Organisaatio ja päätösvallan käyttö  
10§ Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokouksen valitsema liittohallitus käyttää liiton 
toimeenpanovaltaa. Alueellista päätösvaltaa käyttää aluekokous, jonka valitsema aluehallitus käyttää 
alueellista toimeenpanovaltaa.  
Liitolla on liittohallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka toimii liittohallituksen kokouksissa esittelijänä. 
Toimitusjohtaja toimii liiton henkilöstön esimiehenä ja johtaa liiton operatiivista toimintaa ja 
liittohallituksen päätösten toimeenpanoa.  
Liittohallitus sekä aluehallitus omalla toiminta-alueellaan asettavat tarpeellisiksi katsomansa 
toimintayksiköt ja työryhmät.  
Syysliittokokous nimeää ehdollepanotoimikunnan, jonka toimikausi kestää kolme vuotta. Valinta 
tehdään sitä kevätliittokokousta välittömästi seuraavassa syysliittokokouksessa, jossa liiton 
puheenjohtaja on valittu. Valinnan tekevä syysliittokokous vahvistaa ehdollepanotoimikunnalle 
toimintaohjeistuksen.  

 
6 luku - Varsinaiset liittokokoukset  
11§ Varsinainen liittokokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa liittohallituksen kutsusta. 
Syysliittokokous pidetään lokakuussa ja kevätliittokokous huhtikuussa.  
 
12§ Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  



1 kokouksen avaus  
2 kokouksen puheenjohtajan valinta  
3 kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta  
4 edustettuina olevien seurojen ja niiden äänimäärien toteaminen  
5 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
6 esityslistan vahvistaminen  
7 liiton toimintakertomus  
8 liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto  
9 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille  
10 seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteet  
11 ehdollepanotoimikunnan toimintaohjeistuksen vahvistaminen ja toimikunnan jäsenten valinta 
kolmeksi vuodeksi sitä kevätliittokokousta seuraavassa syysliittokokouksessa, jossa liiton 
puheenjohtaja on valittu  
12 muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä liittohallituksen tai seurojen esittämät asiat, jotka 
liittokokous päättää ottaa käsiteltäväkseen  
13§ Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1 kokouksen avaus  
2 kokouksen puheenjohtajan valinta  
3 kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta  
4 edustettuina olevien seurojen ja niiden äänimäärien toteaminen  
5 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
6 esityslistan vahvistaminen  
7 liittohallituksen puheenjohtajan (jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi) vaali puheenjohtajan ollessa 
erovuorossa  
8 kolmen liittohallituksen jäsenen vaali erovuorossa olevien tilalle  
9 yhden liittohallituksen varajäsenen vaali erovuorossa olevan tilalle niissä kokouksissa, joissa ei valita 
liiton puheenjohtajaa  
10 liittohallituksen esitys strategiaksi ja toiminnan tavoitteiksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle siinä 
kevätliittokokouksessa, jossa liittohallituksen puheenjohtaja valitaan  
11 valitaan liiton tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii 
KHT tilintarkastaja 
12 seuroilta kannettavat jäsenmaksut ja kannatusjäsenten maksut  
13 liiton luottamushenkilöille maksettavien palkkioiden ja matkakorvausten perusteet  
14 liiton alueiden määrästä ja niiden rajoista päättäminen niin, että kaikki liiton seurat kuuluvat 
maantieteellisen asemansa perustella johonkin alueeseen  
15 liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle  
16 kurinpitosääntöjen vahvistaminen  
17 muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä liittohallituksen tai seurojen esittämät asiat, jotka 
liittokokous päättää ottaa käsiteltäväkseen  
14§ Liittokokous vahvistaa liiton kurinpitosäännöt. Kurinpitosäännöissä määritellään seuroihin, 
seurojen jäseniin sekä muihin koripallotoimintaan osallistuviin yhteisöihin ja henkilöihin kohdistuvat 
kurinpito- ja rangaistustoimenpiteet. Kurinpitosääntöjä koskeva muutosesitys on tehtävä 17§ 
mukaisesti.  
Liittokokous päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä sekä vakuuden 
antamisesta ja takaukseen menemisestä toisen puolesta.  
Kevätliittokokous päättää liiton alueista, niiden lukumäärästä ja rajoista sekä vahvistaa tarvittaessa 
aluetoiminnan ohjesäännön.  
 



15§ Liittokokouksessa seuralla on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni kutakin koripallolisenssiä kohti, 
kuitenkin enintään 200 ääntä. Äänimäärä lasketaan seuran viimeksi päättyneen toimintavuoden 
maksettujen koripallolisenssien perusteella.  
Seura voi nimetä liittokokoukseen korkeintaan neljä edustajaa, joista yksi käyttää seuran koko 
äänimäärää. Kukin edustaja voi edustaa vain yhtä seuraa ja seuran edustajalla tulee olla seuran antama 
valtakirja, jossa ilmoitetaan, kuka edustajista käyttää äänivaltaa.  
Äänioikeus on seuralla, joka on maksanut edellisen toimintavuoden jäsenmaksunsa.  
Liittohallituksen jäsenillä sekä liiton kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja 
puheoikeus liittokokouksessa. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa 
muillekin henkilöille.  
16§ Liittokokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.  
Vaaleissa käytetään enemmistövaalitapaa. Jokainen äänestyslippuun merkitty ehdokas saa yhtä monta 
ääntä, kuin on seuran koko äänimäärä. Äänestyslippuun on merkittävä enintään niin monen 
ehdokkaan nimi, kuin vaalissa on valittavia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.  
17§ Liittohallituksen on lähetettävä seuroille ja 15 §:n 4. momentissa mainituille henkilöille kutsu ja 
kokouksen esityslista varsinaiseen liittokokoukseen aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kokousta.  
Kokouskutsu on julkaistava liiton kotisivuilla ja lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla vastaanottajan 
liitolle ilmoittamaan osoitteeseen.  
Liittokokoukselle voivat esityksiä tehdä liittohallitus ja seura. Seuran esitys varsinaisessa 
liittokokouksessa käsiteltäväksi asiaksi on toimitettava kirjallisena liiton toimistoon seuraavasti:  
- kevätkokouksessa käsiteltävät asiat helmikuun loppuun mennessä  
- syyskokouksessa käsiteltävät asiat elokuun loppuun mennessä  
 
18§ Liittohallitus päättää ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumisesta ja lähettää sen 
kokouskutsun. Liittokokous on myös kutsuttava koolle viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa, mikäli vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista seuroista sitä vaatii kirjallisesti 
liittohallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on lähetettävä seuroille ja 15 
pykälän 4 momentissa mainituille henkilöille viimeistään kaksi viikkoa ennen ylimääräistä 
liittokokousta.  

 
7 luku - Liittohallitus  
19§ Liittohallitukseen kuuluvat kevätliittokokouksen kolmen vuoden välein valitsema liittohallituksen 
puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ja jäseninä kevätliittokokouksen valitsemat 
yhdeksän muuta jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen 
jäsen poissaollessa. Yksi kolmasosa varsinaisista jäsenistä on toimintavuosittain erovuorossa. 
Varajäsenistä jompikumpi on erovuorossa niinä vuosina, jolloin liiton puheenjohtaja ei ole erovuorossa. 
Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintavuosittain.  
Liittohallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on valintaa seuraavat kolme 
toimintavuotta (1.7. – 30.6.). Liittohallituksen puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen voidaan kukin valita 
tehtäväänsä enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi (yhdeksäksi toimintavuodeksi). Muilta osin 
toimikausien määrää ei ole rajoitettu.  
Näitä sääntöjä ensimmäisen kerran sovellettaessa valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kolmeksi 
toimintavuodeksi ja liittohallituksen yhdeksän jäsentä siten, että heistä valitaan arvalla kolme kolmeksi, 
kolme kahdeksi ja kolme yhdeksi toimintavuodeksi. Kaksi liittohallituksen varajäsentä valitaan vaalilla,  
 



jossa eniten ääniä saanut varajäsen valitaan ensimmäiseksi varajäseneksi kahdeksi toimintavuodeksi ja 
toiseksi eniten ääniä saanut toiseksi varajäseneksi yhdeksi toimintavuodeksi.  
20§ Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on 
toimitettava kaikille liittohallituksen jäsenille ja varajäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. 
Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet jäsenistä.  
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien tai muun hallituksen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen 
osallistumaan hallituksen kokoukseen, mahdolliset varajäsenet kutsutaan hallituksen kokoukseen 
liittokokouksen määräämässä järjestyksessä.  
Liittohallituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan liittohallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen 
puheenjohtaja on kannattanut. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.  
21§ Liittohallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä ja hoitaa liiton asiat lain, näiden sääntöjen sekä 
liittokokousten päätösten mukaisesti.  
Liittohallituksen erityisenä tehtävänä on:  
1 kutsua koolle liittokokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat  
2 hoitaa liiton taloutta, omaisuutta ja niitä koskevaa tilinpitoa sekä laatia toimintasuunnitelma ja 
talousarvio sekä toimintakertomus  
3 valmistella liiton strategia liittokokoukselle päätettäväksi ja valvoa sen toteuttamista  
4 hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet ja pitää jäsenluetteloa  
5 vahvistaa viralliset pelisäännöt  
6 valvoa, että erimielisyydet ja sääntörikkomukset ratkaistaan kilpailusääntöjen mukaisesti, ja toimia 
muutoksenhakuelimenä kilpailu- ja kurinpitosäännöissä määrätyissä asioissa  
7 asettaa tarvittavat toimintayksiköt ja työryhmät hoitamaan liiton toimintaa sekä vahvistaa niille 
tarvittaessa ohjesäännöt  
antaa tarvittaessa valtakirja liiton edustajille  
8 ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja  
9 valvoa liiton toimintaa  
10 kilpailusääntöjen vahvistaminen  
11 järjestää vuosittain koripalloilun Suomen mestaruuskilpailut kilpailusääntöjen mukaisesti sekä 
päättää sarjamääräyksistä  
12 myöntää kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen järjestämisluvat sekä osallistumisluvat FIBA:n 
järjestämiin tai hyväksymiin kansainvälisiin kilpailuihin sekä  
13 seurata koripalloilun kehitystä ja valvoa, että liiton toiminnassa noudatetaan FIBA:n sääntöjä ja 
määräyksiä.  
Liittohallitus voi siirtää näissä säännöissä sille määrättyjä tehtäviä asettamilleen toimintayksiköille niille 
vahvistettujen ohjesääntöjen mukaisesti.  
22§ Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, tai 
liittohallituksen varapuheenjohtaja yhdessä liittohallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.  

 
8 luku – Liiton alueet  
23§ Liitolla on kevätliittokokouksen päättämä määrä alueita, joiden toimintaa ohjaa kunkin alueen 
aluekokous, johon on osallistumisoikeus kaikilla kyseisellä alueella toimivilla seuroilla. Alueet toimivat 
liiton alueellisina rekisteröimättöminä yhteistyöeliminä.  
Varsinainen aluekokous kokoontuu joka kolmas vuosi toukokuussa aina sinä vuonna, jona 
liittohallituksen puheenjohtaja on erovuorossa sekä esitys strategiaksi ja toiminnan tavoitteiksi 
seuraavalle kolmivuotiskaudelle päätetään.  
 
24§ Varsinaisessa aluekokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  



1 kokouksen avaus  
2 kokouksen puheenjohtajan valinta  
3 kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta  
4 edustettuina olevien seurojen ja niiden äänimäärien toteaminen  
5 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
6 esityslistan hyväksyminen  
7 aluehallituksen selostus alueen kuluneen kolmivuotiskauden toiminnasta  
8 aluehallituksen esitys toiminnan tavoitteiksi seuraavalla kolmivuotiskaudelle  
9 aluehallituksen puheenjohtajan vaali toimikaudeksi, joka kestää seuraavat kolme toimintavuotta  
10 aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali  
11 muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä  
12 muut seurojen tai aluehallituksen esittämät asiat, jotka aluekokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.  
Aluekokouksen pöytäkirja on toimitettava liittohallitukselle välittömästi sen vahvistamisen jälkeen.  
25§ Aluekokouksessa noudatetaan, mitä pykälässä 15 on säädetty äänioikeudesta, äänivallan käytöstä, 
seurojen edustajista ja valtakirjasta.  
Sekä 15 §:n 4. momentissa mainituilla henkilöillä, että aluehallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja 
puheoikeus aluekokouksessa. Aluekokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa 
muillekin henkilöille.  
26§ Aluekokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  
Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.  
Vaaleissa käytetään enemmistövaalitapaa. Jokainen äänestyslippuun merkitty ehdokas saa yhtä monta 
ääntä kuin on seuran koko äänimäärä. Äänestyslippuun on merkittävä enintään niin monen ehdokkaan 
nimi kuin vaalissa on valittavia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.  
27§ Aluehallituksen on lähetettävä seuroille ja 15 §:n 4. momentissa mainituille henkilöille kutsu ja 
kokouksen esityslista varsinaiseen aluekokoukseen aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen 
kokousta.  
Kokouskutsu on julkaistava liiton kotisivuilla ja lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla vastaanottajan 
liitolle ilmoittamaan osoitteeseen.  
Aluekokoukselle voivat esityksiä tehdä liittohallitus, aluehallitus ja seura. Seuran esitys varsinaisessa 
aluekokouksessa käsiteltäväksi asiaksi on toimitettava kirjallisena liiton toimistoon aluekokousta 
edeltävän maaliskuun loppuun mennessä.  
Alue- tai liittohallitus päättää ylimääräisen aluekokouksen koollekutsumisesta ja lähettää sen 
kokouskutsun. Aluekokous on myös kutsuttava koolle viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa, mikäli vähintään puolet alueen seuroista sitä vaatii kirjallisesti aluehallitukselta 
määrätyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on lähetettävä seuroille ja 15 pykälän 4 momentissa 
mainituille henkilöille viimeistään kaksi viikkoa ennen ylimääräistä kokousta.  

 
9 luku - Aluehallitus  
28§ Aluehallitukseen kuuluvat aluekokouksen kolmen vuoden välein valitsema aluehallituksen 
puheenjohtaja, jota kutsutaan alueen puheenjohtajaksi, ja jäseninä aluekokouksen valitsemat kuusi 
muuta jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsen 
poissaollessa. Kaksi aluehallituksen varajäsentä valitaan erillisellä vaalilla siten, että eniten ääniä saanut 
varajäsen valitaan ensimmäiseksi varajäseneksi ja toiseksi eniten ääniä saanut toiseksi varajäseneksi. 
Aluehallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintavuoden ensimmäisessä 
kokouksessaan.  
Aluehallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on valintaa seuraavat kolme 
toimintavuotta (1.7.-30.6.). Aluehallituksen puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen voidaan kukin valita 



tehtäväänsä enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi (yhdeksäksi vuodeksi). Muilta osin 
toimikausien määrää ei ole rajoitettu.  
29§ Aluehallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on 
toimitettava kaikille aluehallituksen jäsenille ja varajäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. 
Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet jäsenistä.  
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien tai muun hallituksen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen 
osallistumaan hallituksen kokoukseen, mahdolliset varajäsenet kutsutaan hallituksen kokoukseen 
liittokokouksen määräämässä järjestyksessä.  
Aluehallituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan aluehallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen 
puheenjohtaja on kannattanut. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.  
Aluehallitus voi asettaa omalla toiminta-alueellaan tarpeellisiksi katsomansa toimintayksiköt ja 
työryhmät, joille se laatii tarvittaessa toimintaohjeet.  
 

10 luku - Liiton tilit ja niiden tarkastus  
30§ Liiton tilikausi on toimintavuosi, joka alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. Tilikauden muutoksen jälkeinen 
ensimmäinen puolentoista vuoden pituinen tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 30.6. seuraavana vuonna.  
Tilit on lähetettävä liiton toimintakertomuksen ja muiden tarvittavien asiakirjojen ohella 
tilintarkastajalle viimeistään 40 päivää ennen syysliittokokousta. Tilintarkastajan on annettava 
lausuntonsa viimeistään 20 päivää ennen kokousta.  
 

11 luku - Yleisiä määräyksiä  
31§ Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös tulee hyväksytyksi, jos muutosta on kannattanut 
vähintään kolme neljäsosaa liittokokouksessa edustettujen, pykälässä 15 määrätyllä tavalla laskettujen 
äänten kokonaismäärästä.  
32§ Liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden 
väliajoin pidettävässä liittokokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos molemmissa kokouksissa 
purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa liittokokouksessa edustettujen, pykälässä 15 
määrätyllä tavalla laskettujen äänten kokonaismäärästä.  
33§ Jos liitto on päätetty purkaa, jaetaan liiton jäljelle jääneet varat purkamispäätöksen tehneen 
jälkimmäisen liittokokouksen määräämällä tavalla koripallotoimintaa edistävään tarkoitukseen 
Suomessa. Liiton tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samaan tarkoitukseen. 


