SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO, SÄÄNNÖT 30.11.2000
1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Saappaanheittoliitto ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä liitto. Liiton
kotipaikka on Järvenpää
2 § LIITON TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää saappaanheittoa sekä toimia saappaanheiton alalla toimivien jäsentensä
valtakunnallisena liittona.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan liitto toteuttaa
Järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa.
Edistämällä saappaanheittoa harrastavien uusien seurojen perustamista ja seurojen toiminnan tehostamista sekä
huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä, antamalla neuvoja ja ohjeita.
Valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet.
Ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa toimeenpanemalla
kilpailuja ja juhlia.
Huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi
Välittää urheiluvälineitä jäsenilleen voittoa tavoittelematta.
Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.
Vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.
4 § LIITON JÄSENYYDET
Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.
Liitto kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Saappaanheittoliittoon (IBTA).
Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU).
5 § LIITON JÄSENET
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää
saappaanheittoa ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä. Kannatusjäseninä voivat olla muut rekisteröidyt
yhteisöt, jotka haluavat tukea liiton toimintaa.
Liitto voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat tehneet tarmokkaasti työtä liiton hyväksi. Liittohallitus voi vain
yksimielisesti ehdottaa kutsumista kunniajäseneksi ja liittokokous päättää siitä.
Liitto voi periä jäsenmaksuja varsinaisilta ja kannatusjäseniltään. Maksujen markkamäärä määrätään liiton

syyskokouksessa. Kummallekin jäsenryhmälle erikseen.
6 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön
ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön, sekä Euroopan Neuvoston
vastaisen yleissopimuksen, sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansanvälisten antidopingsopimusten mukaisiin
sääntöihin.
7 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu.
Jos jäsenyhdistys purkautuu, se on erotettava liitosta.
Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton
tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Liitto voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta.
Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää liittohallitus sen mukaan kuin
tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä. Liittohallitus voi evätä äänioikeuden
jäseneltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissä mainittuun
päivämäärään mennessä.
Liittohallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta
kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen kurinpitomääräyksissä, jos
jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden
vastaisesti.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty
sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa liittokokoukselle, lähettämällä valituskirjelmä liittohallitukselle 30
päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista ja urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on
erikseen säädetty.
8 § LIITON HALLINTO
Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.
9 § KAKSI LIITTOKOKOUSTA VUODESSA
Liiton asioista päätetään liittokokouksissa. Liitto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa varsinaisiin kokouksiin. Liiton
kevätkokous on helmi-maaliskuussa, syyskokous loka-marraskuussa. Kutsu liittokokouksiin on jätettävä jäsenille
kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäviksi, on
toimitettava hallitukselle neljä viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai kun liittokokous niin päättää tai kun vähintään yksi
kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen
esityksen. Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Äänivalta on varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan
siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet annetuista
äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
 valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä vahvistetaan tilinpäätös
 esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille

tilivelvollisille
 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
 valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle
 valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi vuodeksi
 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat
 päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
 palkitaan vuoden paras mies- ja naisheittäjä ja joukkue
 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10 § LIITTOHALLITUS
Liittohallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja
hänen lisäkseen vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan
siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Liittohallituksen tehtävä on
 ohjata ja valvoa liiton toimintaa
 edustaa liittoa
 huolehtia liiton taloudesta ja vastata sen omaisuuden hoidosta
 päättää liittokokouksen koolle kutsumisesta
 huolehtia liittokokousten päätösten toimeenpanosta
 ratkaista jäseneksi liittymisanomukset ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä
 ottaa liittoon tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt
 huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta
 vahvistaa kilpailukalenteri vuosittain
 päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
 päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 päättää SM-, halli- ja avoimien kansallisten kilpailujen pitopaikka
 hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät
11 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen varapuheenjohtaja tai sihteeri jompikumpi yhdessä puheenjohtajan kanssa.
12 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
14 § LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa
on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa varat on luovutettava johonkin liiton tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Liiton purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

