LIITTOHALLITUS
ESITYS

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N (SKRL) PURKAMINEN

Suomen kaukalopallo- ja Ringetteliitto (SKRL) edellytti syyskokouksessaan 26.10.2019
liittohallituksen selvittävän liiton purkamisen edellytykset kevätkokoukseen mennessä.
Liittohallituksen nimeämä selvitysryhmä on luovuttanut raporttinsa SKRL:n
liittohallitukselle 17.3.2020. Liittohallitus on luovuttanut raportin Suomen
kaukalopalloliitto ry:n (SKPL) ja Suomen Ringetteliitto ry:n (SRiL) hallituksille.
Sekä SKPL:n että SRiL:n hallituksilla on ollut mahdollisuus perehtyä valmisteluun sen
edetessä ja tämän varmistamiseksi kaikkien kolmen liiton hallitukset ovat hyväksyneet
22.1.2020 julkisuuteen sekä seuroille annetun tiedotteen, jossa SKRL:n purkamisen
tavoitteet ja toteutuksen periaatteet on kerrottu.
SRiL:n ja SKPL:n yhdistymisessä vuonna 2014 määriteltyjä tavoitteita ei ole
saavutettu. Kummankin lajin kehittäminen on jäänyt yhteisen hallinnon asettamien
vaatimusten ja toimintojen erilaisuuden hallinnan johdosta taka-alalle. SKRL:n
purkamisella tavoitellaan molempien lajien mahdollisuutta suunnata kaikki
voimavaransa omien lajiensa kehittämiseen. Taloudellisuutta haettaisiin uusilla
yhteistyömuodoilla.
SKRL:n purkamisella on kaukalopallon osalta tavoiteltu valtakunnallista yhdistymistä,
mikä on käynnistetty valitsemalla SKPL:lle hallitus, jossa on jäsenenä ja siten
edustettuna myös Helsingin Kaukalopallo ry.
Selvitysryhmän yksimielisesti hyväksymässä raportissa yksityiskohtaisesti kirjattujen
asioiden ohella liittohallitus on:
•
•
•

kartoittanut yhdistyslain asettamat velvoitteet,
perehtynyt kaikkien kolmen liiton aiempiin tilinpäätöksiin,
tarkastanut SKRL:n keskeisimpiin taloudellisiin päätöksiin liittyvät
liittokokouksen ja liittohallituksen pöytäkirjat,
verrannut talouden ja toiminnan suhdetta sekä
selvittänyt liikunnan ja urheilun yhdistystoiminnassa muodostuvan
varallisuuden jakoperiaatteet suhteessa oikeuskäytäntöön
tarkastuttanut liittohallituksen esityksen järjestölakimiehellä
laatinut kolmenvälisen yhteisymmärryssopimuksen SKPL:n, SRiL:n ja SKRL:n
välillä.

•
•
•
•

SKRL:n purkamisen edellytyksiä ovat:
•
•

Liiton lajien jatkotoimintaedellytyksien varmistaminen
Yhdistyslain noudattaminen kaikissa toimenpiteissä sekä ennen
purkamispäätöstä että sen jälkeen
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•
•

•
•

Jäsenten yhdenvertainen kohtelu muutostilanteessa
SKRL:n varallisuuden jako sen kertymisen, käytännöiksi muodostuneiden
yhteisten tuottojen ja kulujen jakoperiaatteiden sekä vahvistettujen
tillinpäätösten pohjalta
Lajitoimintojen vaiheittainen siirtäminen itsenäisille lajiliitoille
Toimenpiteiden ajoittaminen toiminnan kannalta helpoimpaan ajankohtaan

SKRL:n purkamisen edellytykset täyttyvät seuraavasti:
•

•

•
•

•

Molempien lajien laskennalliset omat pääomat 31.12.2019 ovat positiiviset ja
vahvemmat kuin SKRL:a muodostettaessa tai liiton koko toiminnassa olon
aikana. Liiton vuoden 2019 tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja
huolellinen taloudenpito vuonna 2020 mahdollistavat molemmille lajeille
toiminnan jatkuvuuden.
Yhdistyslain täsmällisen noudattamisen varmistamiseksi SKRL hankkii
käyttöönsä yhdistyslakiin erikoistuneen asianajajan tarkistamaan esiteltävän
aineiston lainmukaisuuden, varmistamaan liittokokouksen päätösten
laillisuuden ja tukemaan päätöksen jälkeisen varallisuuden jaon
toimeenpanoa.
Jäsenten tasapuolinen kohtelu edellyttää, että jäsenten yhdenvertaisuus
toteutuu päätöksen sisällön ja toimeenpanon osalta.
Lajitoimintojen siirtäminen lajeille on suunniteltu ja valmisteltu siten, että
SKPL ja SRiL voivat käynnistää henkilöstön käytön, palveluiden
jatkuvuuden, tuottojen kohdentumisen ja tilinpidon puolesta kauden 2020-21
itsenäisten lajiliittojen toimintoina.
Kesäkausi muodostaa ainoan toteuttamiskelpoisen ajankohdan muutoksen
tekemiselle. Vallitseva poikkeustilanne helpottaa merkittävästi muutoksen
toimeenpanoa muiden lajitoimintojen keskeyttämisen sekä palkatun
henkilöstön käytettävyyden takia.

SKPL:n, SRiL:n ja SKRL:n kolmenvälinen sopimus määrittää SKRL:n varallisuuden
jaossa sekä SKPL:n ja SRiL:n vuotta 2021 koskevassa yhteistyössä noudatettavat
periaatteet.
SKRL:n hallitus seuraa Suomessa koronaepidemian seurauksena vallitsevia
poikkeusoloja ja sopeuttaa toimenpiteet niiden asettamiin reunaehtoihin
Liittohallitus esittää, että SKRL:n kevätkokous päättää liiton purkamisesta 31.12.2020
ja liiton varojen, velkojen ja vastuiden jakamisesta yllä olevilla edellytyksillä ja tässä
esityksessä olevia periaatteita noudattaen.
Liittohallituksen esitys on käsitelty kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa
2.4.2020 ja 23.4.2020.

Helsingissä 23.4.2020
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry
Liittohallitus

2

