
Sääntömuutosesitykset kevätkokoukselle 2020 

Muutosesitykset liiton toimintasääntöihin. 

A. Kohdan 5 jälkeen kohdaksi 6 lisätään:

6. Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja 
noudattamaan sen päätöksiä.


Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, 
mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan. 


B. Muutetaan nykyisten sääntöjen kohta 6. kohdaksi 7 ja muokataan sen sisältöä:

Alkuperäinen muotoilu: 

6. Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
Antidopingtoimikunta ADT Ry:n dopingsäännöstöön sekä sen julkaisemaan luetteloon 
urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä ja sitä kautta Kansainvälisen 
Olympiakomitean (KOK), Maailman Antidoping Neuvoston (WADA):n ja kansainvälisten 
frisbeeyhdistyksien dopingsäännöstöihin sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen 
yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen valtion 
allekirjoittamien muiden antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 

Muutetaan muotoon: 

7. Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen 
Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten 
kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten 
antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 

C. Lisätään sääntöjen ”Sitoutuminen antidopingtoimintaan” ja ”Jäsenen eroaminen tai
erottaminen” kohtien väliin uusia sääntökohtia seuraavasti:

8. Kilpailutapahtumien ja -tulosten manipulointi

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai
-tapahtumien manipulointia.

Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan 
näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai 
edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin 
oman kilpailunsa kilpailutapahtumista. 

9. Kurinpitomenettely



Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan liiton ja kansainvälisen lajiliiton sääntöjä 
sekä urheilun eettisiä periaatteita ja reilun pelin periaatteita. Kurinpitomenettelyssä 
noudatetaan liiton erillisiä kurinpitomääräyksiä sekä kansainvälisen lajiliiton määrittämiä 
lajin sääntöjä. Liiton käytössä olevat erilliset kurinpitosäännöt vahvistetaan ja niitä 
voidaan muuttaa liiton kokouksissa. 


Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu 
elin 1.1.2021 alkaen.  

D. Nykyisten sääntöjen kohta 7. muutetaan em. Muutosten myötä kohdaksi 10, ja lisäksi sen 
sisältöä päivitetään: 

Alkuperäinen muotoilu: 

7. Jäsenen eroaminen tai erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on liittoon liittymällä 
sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
liittoa tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Jos jäsen jättää erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli kalenterivuoden, katsotaan 
hänet eronneeksi liitosta.


Jäsenseuran eroamisen katsotaan tapahtuvan liiton kulumassa olevan tilikauden 
päättyessä. 


Liiton hallituksen suostumuksella voi eroaminen tapahtua aikaisemminkin. Jos jäsenseura 
purkautuu, katsotaan se hallituksen päätöksellä myös erotetuksi liitosta. Jäsenseura on 
velvollinen suorittamaan ne maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin on määrätyksi 
ajaksi sitouduttu.


Muutetaan muotoon:


10. Jäsenen eroaminen tai erottaminen


Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen

- eroaa  

- erotetaan liitosta tai

- se päätetään purkaa 


Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Liiton hallitus voi erottaa jäsenen tai rajoittaa jäsenen jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos 
jäsen: 

 

- rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä  

- toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä  

- jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä   

- sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllämainittuihin rikkomuksiin tätä 

rankaisematta 

- jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai 

- jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.  




 
Jos jäsen jättää erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli kalenterivuoden, katsotaan 
hänet eronneeksi liitosta.


Jäsenseuran eroamisen katsotaan tapahtuvan liiton kulumassa olevan tilikauden 
päättyessä. 


Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa. Liiton hallituksen 
suostumuksella voi eroaminen tapahtua aikaisemminkin. Jos jäsenseura purkautuu, 
katsotaan se hallituksen päätöksellä myös erotetuksi liitosta. 


Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla 
kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.   


Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on 
lähetettävä ilmoitus erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti viiden 
(5) päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätös astuu voimaan heti.  


Erottamispäätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen 
mukaisessa määräajassa


Nykyisten sääntöjen kohtien 8-17 numerointi muuttuu kohdiksi 11-20. 


