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SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITON LAJIJAOSTOJEN OHJESÄÄNNÖT  
 
1§ 
SKUL:n lajijaostojen jäsenet nimeää SKUL:n hallitus. Hallituksen tehtävänä on tiedottaa 
asiasta eteenpäin liittokokoukselle. Liiton edustajan on mahdollisuus olla edustettuina 
lajijaoston kokouksissa harkintansa mukaan. Jaoston henkilölukumäärän päättää jaosto 
itse ja vähintään yhden jaoston jäsenen tulisi olla sukupuoleltaan mahdollisuuksien 
mukaan nainen.  
 
2§ 
Lajijaoston tehtävänä on ensimmäisessä kokouksessaan valita keskuudestaan 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Sihteeri voidaan tarvittaessa valita jaoston 
ulkopuolelta. Jaoston toimikauden pituus on SKUL:n liittokokouksesta seuraavaan 
liittokokoukseen asti eli noin yksi vuosi kerrallaan. 
 
3§ 
Lajijaosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan 
kutsumana. Mikäli kyseisen lajijaoston jäsenistä yli puolet pyytää liittoa järjestämään 
kokouksen, on SKUL:n toiminnanjohtaja kokouksen koolle kutsuja. 
 
4§ 
Lajijaosto on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on yli puolet jäsenistä paikalla, sekä 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
vetäjän, puheenjohtajan tai hänen estyessä varapuheenjohtajan ääni. 
 
5§ 
Lajijaoston jäsenten kokousmatkakuluista vastaa liiton taloudellisen tilanteen mukaan 
SKUL tai kyseisen lajijaoston edustajan oma kuurojen urheiluseura. Lajijaoston tulee 
laatia tarkka kokouskustannuslaskelma liitolle ennen lajijaoston kokousta. Liitto pidättää 
itselleen oikeuden päättää kokousmatkakulujen kustantamisesta. 
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6§ 
SKUL:n lajijaoston tehtävänä on toimia liiton hallituksen alaisena asiantuntijaelimenä. 
Liiton hallitus päättää jaostojen esityksen ja oman harkintansa mukaan itse 
jatkotoimenpiteistä. 
Lajijaoston tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella ja kehittää toiminta-alaansa kuuluvassa 
lajissa valmennus- ja kilpailutoimintaa liiton hallituksen myöntämän valmennusrahan ja 
oman talousarvionsa puitteissa. Lisäksi lajijaoston tulee pitää yhteyttä lajinsa seuroihin, 
liittoon ja muihin mahdollisiin alueorganisaatioihin. 
 
7§ 
SKUL:n lajijaosto on velvollinen toimittamaan liiton hallitukselle vuosittain tammikuun 
31. päivään mennessä edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä 
alkavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.  
 
8§ 
SKUL:n lajijaostojen kokouksien alkuperäiset esityslistat ja pöytäkirjat on toimitettava 
liittoon viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksen päätyttyä. Esityslista tulee 
toimittaa kaksi viikkoa ennen lajijaoston kokousta liitolle. 
 
9§ 
SKUL:n lajijaostojen sääntöjä voi muuttaa tarvittaessa liittokokous tai SKUL:n hallitus. 
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