SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO

23.09.2009

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.
Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos
perusteluineen. Muutokset ovat osin sisällöllisiä muutoksia, osin on muutettu vain
ilmaisutapaa sääntökohdan selkeyttämiseksi, vaikka kohdan sisältö ei asiallisesti
muutu. Muistiossa on mukana vain ne sääntökohdat, joihin on tehty muutoksia.
Liitteenä on uusi sääntöesitys kokonaisuudessaan, eli sääntöjä on luonnollisesti syytä
tarkastella kokonaisuudessaan.
Nykyisissä säännöissä puhutaan sekavasti tietyissä kohdissa varsinaisesta jäsenestä
ja toisissa jäsenyhdistyksestä. Jatkossa halutaan selkeyden vuoksi käyttää varsinaisen
jäsenen sijaan termiä Liiton jäsenyhdistys, kun puhutaan sukellusseuroista tai
monilajiseuroista Liiton jäseninä.
Yhdistyksen toiminnan kannalta säännöt vaativat säännöllistä tarkastelua ja
modernisointia toiminnan ja toimintaympäristön muuttuessa. Pyydämme seuroilta
kommentteja sääntöuudistukseen liittyen 14.10.2009 mennessä osoitteeseen
sari.nuotio@sukeltaja.fi

Kohta 5. Liiton jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröiden yhdistyksen. Jäsenanomus on
jätettävä Liiton hallitukselle kirjallisesti. Anomukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt ja
yhdistysrekisteritodistus.
Liittoon voi liittyä henkilöjäseneksi yksityinen henkilö. Henkilöjäsenellä ei ole äänioikeutta
Liiton kokouksissa.
Liiton yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä sukelluskoulutusta järjestävän yrityksen,
oppilaitoksen tai vastaavan oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta Liiton
kokouksissa.
Liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan Liiton kokouksessa hallituksen
esityksestä kutsua henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on huomattavasti tukenut Liittoa
tai edistänyt sen tarkoitusta. Kutsu on pätevä, jos sen hyväksymiseksi on Liiton kokouksessa
annettu ¾ edustettuina olevista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta Liiton kokouksissa.
Kunniajäsenyys ei estä henkilön valitsemista Liiton hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.
Liiton tukijäsenenä voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa Liiton
kevätkokouksen vahvistaman vuosittaisen tai kertakaikkisen maksun. Tukijäsenellä ei ole
äänioikeutta Liiton kokouksissa.
Esitetyt muutokset kohta 5. Liiton jäsenet
Liiton jäsenluokat ovat: jäsenyhdistys, henkilöjäsen, yhteisöjäsen ja tukijäsen.
Liiton jäsenyhdistykseksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn sukellusseuran tai monilajiseuran,
jolloin jäseneksi hyväksytyn sukellusseuran kaikki jäsenet kuuluvat seuran kautta Liittoon.
Monilajiseuran osalta jäsenmäärä määräytyy Liittoon ilmoitettujen, monilajiseuralle
jäsenmaksun maksaneiden sukellustoimintaan osallistuvien jäsenten lukumäärän perusteella.

Jäsenyhdistyksellä on äänioikeus Liiton kokouksissa. Jäsenanomus on jätettävä Liiton
hallitukselle kirjallisesti. Anomukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt ja
yhdistysrekisteritodistus.
Liittoon voi liittyä henkilöjäseneksi yksityinen henkilö. Henkilöjäsenellä ei ole äänioikeutta
Liiton kokouksissa.
Liiton yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä sukellusalalla toimivan yrityksen, oppilaitoksen tai
vastaavan oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta Liiton kokouksissa.
Liiton tukijäsenenä voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa Liiton
kevätkokouksen vahvistaman vuosittaisen tai kertakaikkisen maksun. Tukijäsenellä ei ole
äänioikeutta Liiton kokouksissa.
Perustelut muutoksiin:
Sääntökohtaa halutaan selkeyttää kirjaamalla näkyväksi Liiton jäsenluokat.
Sukellusseurat muodostavat Liiton äänivaltaisen jäsenistön ja jäseniksi on vuosien varrella
hyväksytty mm. uimaseuroja sukellustoiminnan osalta, käytännössä yleensä seuran
räpyläuintitoiminnan johdosta. Tämä ns. monilajiseurojen jäsenyys on kirjattu uusiin
sääntöihin näkyväksi. Nykyistenkin sääntöjen mukaan sukellusseuran ollessa Liiton jäsen,
kuuluvat seuran jäsenet automaattisesti Liittoon. ”Osa sukellusseuraa” ei voi olla jäsenenä.
Kun kyse on monilajiseurasta, tilanne on toinen, eli esim. uimaseurat ovat myös Suomen
Uimaliiton jäseniä ja säännöissämme rajataan monilajiseuran osalta seuran jäsenmäärän
määräytyvän Liittoon ilmoitettujen, monilajiseuralle jäsenmaksun maksaneiden
sukellustoimintaan osallistuvien jäsenten lukumäärän perusteella.
Yhteisöjäsenen kohdalla on haluttu avata muillekin kuin muillekin kuin sukelluskoulutusta
tarjoaville sukellusalalla toimiville pääsy Liiton yhteisöjäseniksi.
Huom: Kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä koskevat asiat on siirretty omaksi
sääntökohdakseen 6. Huomionosoitukset, jolloin sääntöjen numerointi nyt voimassa
oleviin sääntöihin muuttuu tästä sääntökohdasta eteenpäin yhdellä numerolla.
Uusi sääntökohta 6. Huomionosoitukset
Liiton kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat Liiton palkitsemissäännöissä mainittuja Liiton
tärkeimpiä huomionosoituksia, joista päättää Liiton kokous.
Liiton kokouksessa voidaan hallituksen esityksestä kutsua Liiton kunniajäseneksi henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka on huomattavasti tukenut Liittoa tai edistänyt sen tarkoitusta.
Liiton kokouksessa voidaan hallituksen esityksestä kutsua erittäin suurista ansioista Liiton
entinen puheenjohtaja Liiton kunniapuheenjohtajaksi. Kutsu kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi on pätevä, jos sen hyväksymiseksi on Liiton kokouksessa annettu ¾
edustettuina olevista äänistä. Kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta
Liiton kokouksissa. Kunniapuheenjohtajuus tai kunniajäsenyys ei estä henkilön valitsemista
Liiton hallituksen jäseneksi. Liiton kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä ei ole
jäsenmaksuvelvoitetta.

Kunniapuheenjohtajien ja kunniajäsenten saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Perustelut muutoksiin:
Selkeyden vuoksi siirretty omaksi sääntökohdakseen, koska Liitolla on olemassa erilliset
palkitsemissäännöt, joissa on mukana kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen Liiton
huomionosoituksina. Sääntömuutoksessa huomioidaan, ettei loukata saavutettuja
jäsenoikeuksia.

Kohta 7. Jäsenten velvollisuudet (nykyisissä säännöissä kohta 6.)
Liiton varsinaisten jäsenten tulee lähettää jäsentiedot Liiton toimistoon helmikuun 15. päivään
mennessä.
Liiton varsinaisten jäsenten, henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten ja tukijäsenten on maksettava
jäsenmaksunsa maaliskuun 1. päivään mennessä.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu määräytyy sen ilmoittaman jäsenmäärän perusteella.
Jos Liiton varsinainen jäsen ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan ennen tätä päivää, se
menettää äänioikeutensa Liiton kokouksissa siihen saakka, kunnes maksuvelvollisuus on
hoidettu.
Jäsenten on noudatettava Liiton tarkoitusta ja sitouduttava Liiton toimintasääntöön.

Esitetyt muutokset kohta 7. Jäsenten velvollisuudet
Liiton jäsenyhdistysten, henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten ja tukijäsenten tulee huolehtia, että
niiden jäsentiedot ovat Liiton käytettävissä.
Liiton kevätkokous päättää jäsenmaksuista erikseen kunkin sääntöjen 5 § mainitun
jäsenluokan osalta.
Liiton jäsenyhdistykset ovat velvollisia suorittamaan Liitolle jäsenmaksun kustakin jäsenestään
seuraavasti:
-jäsenmaksua määrättäessä jäsenyhdistysten jäsenet jaetaan kolmeen
ikäryhmään 1) kalenterivuoden aikana vähintään 15-vuotiaat, 2) kalenterivuoden
aikana 7 – 14 –vuotiaat ja 3) kalenterivuoden aikana enintään 6-vuotiaat.
-jäsenmaksun suuruus per jäsenyhdistyksen jäsen määrätään Liiton
kevätkokouksessa erikseen kullekin edellä mainitulle ikäryhmälle.
Monilajiseurojen osalta Liiton jäsenmaksua määrättäessä otetaan kuitenkin huomioon vain ne
monilajiseuran jäsenet, jotka osallistuvat sukellustoimintaan.
Liiton jäsenyhdistysten, henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten ja tukijäsenten on maksettava
jäsenmaksunsa maaliskuun 1. päivään mennessä. Jos Liiton jäsenyhdistys ei täytä
jäsenmaksuvelvollisuuttaan ennen tätä päivää, se menettää äänioikeutensa Liiton kokouksissa
siihen saakka, kunnes maksuvelvoite on hoidettu.
Jäsenten on noudatettava Liiton tarkoitusta ja sitouduttava Liiton toimintasääntöön.

Perustelut muutoksiin: Tarve modernisoida sääntökohtaa. Aiemmin jäsenyhdistykset
lähettivät postitse jäsenlistojaan toimistolle. Nyt jäsentietoja ylläpidetään verkon yli toimivan
jäsenrekisterin kautta ja tietoja päivitetään rekisteriin kaiken aikaa. Jatkuvasti ajan tasalla
olevat jäsentiedot ovat toimivien jäsenpalvelujen edellytyksenä. Jäsenyhdistysten
ilmoitusvelvollisuus jäsenistään on sukellusseurojen osalta sama sekä vanhoissa säännöissä
että uudessa sääntöesityksessä. Monilajiseurat on kirjattu nyt myös tähän sääntökohtaan ja
jäsenmaksujen porrastus jäsenyhdistysten kohdalta on kirjattu auki.

Kohta 9. Liiton kokoukset (nykyisissä säännöissä kohta 8.)
Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous on pidettävä huhtikuussa ja
syyskokous lokakuussa.
Kutsu Liiton kokouksiin on julkaistava viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä
Liiton lehdessä tai lähetettävä jäsenille kirjeellä, joka on jätettävä postin kuljetettavaksi
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.
Liiton ylimääräinen kokous voidaan pitää, kun hallitus tai kokous niin päättää tai kun vähintään
1/10 Liiton varsinaisista jäsenistä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii.
Kokouskutsu on tällöin lähetettävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokouskutsusta
on esitetty Liiton hallitukselle.
Ehdotukset Liiton kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on toimitettava Liiton hallitukselle niin,
että ne voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa, joka on aikaisemmin kuin kolme viikkoa
ennen Liiton kokousta.

Esitetyt muutokset kohta 9. Liiton kokoukset
Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous on pidettävä huhtikuussa ja
syyskokous lokakuussa.
Kutsu Liiton kokouksiin on julkaistava viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä
Liiton lehdessä ja julkaistava Liiton kotisivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.
Liiton ylimääräinen kokous voidaan pitää, kun hallitus tai kokous niin päättää tai kun vähintään
1/10 Liiton jäsenyhdistyksistä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii.
Kokouskutsu on tällöin lähetettävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokouskutsusta
on esitetty Liiton hallitukselle.
Ehdotukset Liiton kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on toimitettava Liiton hallitukselle niin,
että ne voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa, joka on aikaisemmin kuin kolme viikkoa
ennen Liiton kokousta.
Perustelut muutoksiin: Liiton kotisivut ovat tulevaisuudessa seurojen suuntaan keskeisin
ajankohtaisen tiedon jakokanava. Sukeltaja-lehti yhdessä kotisivujen kanssa takaavat sen,
että jäsenet saavat tiedon kokouksesta. Ylimääräisen kokouksen kutsumisesta ilmoitetaan
jäsenille edelleen kirjeellä.

Kohta 10. Edustaminen ja äänestäminen (nykyisissä säännöissä kohta 9.)
Varsinaista jäsentä voi Liiton kokouksessa edustaa vain henkilö, jonka se on ilmoittanut Liiton
jäsenrekisteriin.
Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. Muilla jäsenyhdistysten
jäsenillä ja muilla Liiton jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Äänestyksessä on kullakin jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni
jokaista jäsenmääränsä alkavaa kymmenlukua kohden.

Esitetyt muutokset kohta 10. Edustaminen ja äänestäminen
Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen
jäsen.
Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Muilla Liiton jäsenillä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Äänestyksessä on kullakin jäsenyhdistyksellä yksi ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa
kymmenlukua kohden seuraavasti:.
- sukellusseurojen osalta kunkin seuran jäsenmäärä määräytyy Liittoon
ilmoitettujen, sukellusseuralle jäsenmaksun maksaneiden jäsenten lukumäärän
perusteella
- monilajiseurojen osalta kunkin seuran jäsenmäärä määräytyy Liittoon
ilmoitettujen, monilajiseuralle jäsenmaksun maksaneiden sukellustoimintaan
osallistuvien jäsenten lukumäärän perusteella
Kevätkokouksen äänimäärä lasketaan 1.3. jäsenmäärän perusteella ja syyskokouksen
äänimäärä 1.10. jäsenmäärän perusteella.

Perustelut muutoksiin: Selvennetään sääntökohtaa, jäsenrekisteriin merkitty henkilö on
luonnollisesti kyseisen Liiton jäsenyhdistyksen jäsen. Jäsenyhdistyksiin liittyy uusia jäseniä
vuoden mittaan ja jäsentietoja päivitetään läpi vuoden. Toimisto ajaa vuosikokouksia varten
äänimäärälistat sääntöjen mukaisten päivämäärien perusteella.

Kohta 11. Liiton kevätkokous (nykyisissä säännöissä kohta 10.)
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Todetaan edustettuna olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään Liiton toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista. Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi on
esitettävä kokouskutsussa.

6. Päätetään ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Toimikunnan tehtävänä on etsiä
kyvykkäitä ehdokkaita Liiton hallitukseen ja Liiton puheenjohtajaksi. Hallitukseen pyritään
asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä tasapuolisesti
sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä muulta taustaltaan. Toimikuntaan valitaan
puheenjohtaja ja kolme jäsentä.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut päätösasiat.

Esitetyt muutokset kohta 11. Liiton kevätkokous
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Todetaan edustettuna olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään Liiton vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista. Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi on
esitettävä kokouskutsussa.
6. Päätetään ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Toimikunnan tehtävänä on etsiä
kyvykkäitä ehdokkaita Liiton hallitukseen ja Liiton puheenjohtajaksi. Hallitukseen pyritään
asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä muulta taustaltaan. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja
kolmesta viiteen jäsentä.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut päätösasiat.
Perustelut muutoksiin: Yhdistysten suositellaan käyttävän toimintakertomuksen sijaan
nimitystä vuosikertomus toimintaa kuvaavasta asiakirjasta, koska meiltä ei edellytetä
kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta. Ehdollepanotoimikunnan kokoonpano halutaan
joustavaksi.

Kohta 12. Liiton syyskokous (nykyisissä säännöissä kohta 11.)
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Todetaan edustettuna olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
4. Valitaan Liiton hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. Hallituksen puheenjohtajaa
nimitetään myös Liiton puheenjohtajaksi.
5. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.
6. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.
7. Valitaan jäsenehdokkaat Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n liittovaltuustoon ja
Olympiakomitean valtuustoon.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut päätösasiat.

Esitetyt muutokset kohta 12. Liiton syyskokous
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Todetaan edustettuna olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
4. Valitaan Liiton hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. Hallituksen puheenjohtajaa
nimitetään myös Liiton puheenjohtajaksi.
5. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
6. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa olevat päätösasiat.
Perustelut muutoksiin: Hallituksen kokoonpanoa kohdassa 13. esitetään joustavaksi, jolloin
varajäseniä ei enää valita. Nykyisissä säännöissä oleva esityslistan kohta seitsemän on
vanhentuneena poistettu: SLU:n hallitusvaali valmistellaan nykyään SLU:n ehdollepanotoimikunnassa, jonne SLU:n jäsenjärjestöiltä pyydetään ehdokkaita. Liiton hallitus päättää,
onko Liitolla asettaa ehdokasta SLU:n hallitukseen. Liitolla on Suomen Olympiakomitean
jäsenenä paikka Suomen Olympiakomitean valtuuskunnassa. Liiton hallitus esittää
Olympiakomitealle ehdokkaamme valtuuskunnan jäseneksi ja tälle varajäsenen aina
olympiadin mittaiseksi kaudeksi kerrallaan.
Kohta 13. Hallitus (nykyisissä säännöissä kohta 12.)
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä sekä
kaksi varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan Liiton syyskokouksessa kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Varajäsenet valitaan seuraavaksi eniten ääniä saaneista vuodeksi
kerrallaan. hallituksen varsinaisista jäsenistä on neljä vuosittain erovuorossa. Eroaminen
tapahtuu aluksi arvalla.
Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa
kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä kirjallisesti niin vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä
vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
− nimittää ja erottaa Liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksensa
perusteista
− vahvistaa kilpailu- ja tapahtumakalenterit
− vahvistaa koulutus- ja kilpailusäännöt sekä eettiset säännöt, antidopingsäännöt,
turvaohjeet sekä muut ohjeistukset
− valita Liiton edustajat yhdistyksiin, joissa se on jäsenenä, kokouksiin,
toimikuntiin ja muihin tilaisuuksiin
− päättää Liiton ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
− asettaa alaisuudessaan toimivia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä sekä
nimittää niiden jäsenet.

Esitetyt muutokset kohta 13. Hallitus
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan Liiton syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan . Joka vuosi osa hallituksen jäsenistä on erovuorossa kaksivuotiskauden
päättyessä.
Esitys ehdokkaista puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaliin on jätettävä
ehdollepanotoimikunnalle viimeistään 1.9. Ehdollepanotoimikunta ei aseta ehdokkaita
paremmuusjärjestykseen. Kokouksessa voidaan vielä esittää ehdokkaita.
Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa
kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä kirjallisesti niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä
vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
− nimittää ja erottaa Liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksensa
perusteista
−
−

vahvistaa kilpailu- ja tapahtumakalenterit
vahvistaa koulutus- ja kilpailusäännöt sekä eettiset säännöt, antidopingsäännöt,
turvaohjeet sekä muut ohjeistukset
− nimetä Liiton edustajat yhdistyksiin, joissa se on jäsenenä, kokouksiin,
toimikuntiin ja muihin tilaisuuksiin
− päättää Liiton ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
− asettaa alaisuudessaan toimivia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä sekä
nimittää niiden jäsenet
- päättää Liiton asiakirjojen julkisuudesta.

Perustelut muutoksiin: Hallituksen koko voi olla joustava. Tietosuoja-asiat on huomioitava
ja hallituksen tulee huolehtia siitä, miten tietoa jaetaan.

Kohta 15. Tilikausi ja tilintarkastus (nykyisissä säännöissä kohta 14.)
Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen on
tarpeellisine liitteineen toimitettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivään
mennessä. Tilitarkastajien tulee saman kuun viimeiseen päivään mennessä antaa lausuntonsa.
Esitetyt muutokset kohta 15. Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, joka sisältää hallituksen laatiman
vuosikertomuksen, on tarpeellisine liitteineen toimitettava tilintarkastajille viimeistään
maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilitarkastajien tulee saman kuun viimeiseen päivään
mennessä antaa lausuntonsa.
Perustelut muutoksiin: kuten kohta 11. toimintakertomus -> vuosikertomus

Kohta 18. Valitusoikeus (nykyisissä säännöissä kohta 17.)
Valiokunnan päätöksestä voi valittaa Liiton hallitukselle osoitetulla valituskirjelmällä
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatu tiedoksi.
Hallituksen kurinpitopäätöksestä on asianomaisella oikeus valittaa Urheilun
oikeusturvalautakuntaan sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

Esitetyt muutokset kohta 18. Valitusoikeus

Asianomainen voi valittaa valiokunnan päätöksestä Liiton hallitukselle osoitetulla
valituskirjelmällä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatu tiedoksi.
Hallituksen kurinpitopäätöksestä on asianomaisella oikeus valittaa Urheilun
oikeusturvalautakuntaan sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

Perustelut muutoksiin: sääntökohdan tarkennus siitä, kuka voi valittaa.

Kohta 19. Työsuhteessa olevien esteellisyys (nykyisissä säännöissä kohta 18.)
Liittoon, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:hyn, näiden jäsenjärjestöihin tai piiriin työsuhteessa
oleva henkilö ei voi kuulua Liiton hallitukseen.
Esitetyt muutokset kohta 19. Työsuhteessa olevien esteellisyys
Liittoon työsuhteessa oleva henkilö ei voi kuulua Liiton hallitukseen.

Perustelut muutoksiin: muissa järjestöissä työskentely ei ole este kuulua Liiton
hallitukseen.

