
Sivu: 1(9)

Voimassaolevat säännöt: 21.12.2020 09:54:18

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Ampumahiihtoliitto ry, ruotsiksi Finlands
Skidskytteförbund rf ja englanniksi Finnish Biathlon Federation.
Näissä säännöissä nimestä käytetään nimeä Liitto. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää
muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikalla. Liiton virallinen kieli on
suomi.

2§ Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on olla ampumahiihtoa ja kesäampumahiihtoa
harrastavien seurojen ja alueorganisaatioiden yhdyssiteenä. Liiton
toiminnan tavoitteena on edistää ampumahiihdon ja kesäampumahiihdon
sekä niiden sovellusten harrastamista ja huippu-urheilua Suomessa.

Liiton toiminnan perustana ovat yleiset liikunnan eettiset sekä
Liiton määrittämät arvot sekä urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa edistetään tasa-arvoista liikuntakulttuuria.

3§ Toiminta

Toiminta-ajatusta toteuttaakseen Liitto:

1. Tukee ja luo edellytyksiä ampumahiihtoa harrastaville seuroille
ja edistää uusien seurojen perustamista.

2. Ohjaa, valvoo ja edistää jäsenseurojen kilpailutoimintaa Suomessa
ja tarvittaessa toimeenpanee kilpailuja, valmennus- ja
koulutustilaisuuksia, näytöksiä ja juhlia.

3. Edustaa Suomea Kansainvälisessä Ampumahiihtoliitossa IBU:ssa ja
muussa ampumahiihtourheilun kansainvälisessä kanssakäymisessä

4. Vastaa Suomen ampumahiihdon valmennusjärjestelmän olemassaolosta,
ylläpidosta ja valmennustoiminnasta, sen ohjaamisesta sekä
koordinoinnista.

5. Vastaa ampumahiihdon osalta neuvonta-, valistus-, tutkimus- ja
kehittämistyöstä

6. Valitsee, vahvistaa ja lähettää joukkueet kansainvälisiin
kilpailuihin.

7. Valvoo toimintapiirissään Liiton, Suomen Olympiakomitean ja IBU:n
sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevia rikkomuksia ja
erimielisyyksiä.

8. Laatii ja ylläpitää ampumahiihdon kotimaiset kilpailu-, taito- ja
ansiomerkkisäännöt.

9. Vahvistaa ampumahiihtourheilun eettistä perustaa edistämällä
laaja-alaista tasa-arvoa ja ryhtymällä toimenpiteisiin kaikenlaista
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urheilussa esiintyvää syrjintää, väkivaltaa, urheilussa kiellettyjen
aineiden käyttöä ja niiden käytön edistämistä ja kilpailutapahtumien
manipulointia vastaan.

Toimintansa tunnetuksi tekemiseksi Liitto voi julkaista ja kustantaa
toimintaansa liittyvää kirjallisuutta ja lehtiä sekä hyödyntää
sähköisen median mahdollisuuksia, myydä jäsenistölleen alansa
urheiluvälineitä ja muita jäsentuotteita, toteuttaa rahankeräyksiä
ja arpajaisia, omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja.

4§ Jäsenyydet muissa järjestöissä

Liitto on jäsenenä Kansainvälisessä ampumahiihtoliitossa, IBU:ssa ja
Suomen Olympiakomiteassa ja on sitoutunut näiden järjestöjen
sääntöihin ja näiden sääntöjen nojalla annettuihin muihin
määräyksiin ja päätöksiin.

Liiton muista jäsenyyksistä päättää liiton hallitus.

5§ Urheilun oikeusturvalautakunta

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.

6§ Yhteistoiminta

Liitto voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden liikuntakasvatuksen alalla
kotimaassa sekä ulkomailla toimivien liittojen ja yhteisöjen kanssa
sekä siinä suhteessa joko liittyä jäseneksi yhteisiin järjestöihin
tai solmia niiden kanssa yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia.

7§ Jäseneksi hyväksyminen, jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Liiton varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä ampumahiihtoa
harrastavat rekisteröidyt yhdistykset, joilla on hallituksen
hyväksymät säännöt, tarvittaessa urheiluammunnan harrastamiseen
tarvittava lupa ja jotka sitoutuvat noudattamaan Liiton sekä IBU:n
sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä.

Seuroilta voidaan periä jäsenmaksu, jonka liittokokous vahvistaa
vuosittain.

Kilpailujäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen,
joka olematta liiton varsinainen jäsen omaa liiton
kilpailutoiminnassa saman aseman kuin liiton varsinaiset jäsenet.

Jäsenyys Liitossa lakkaa, jos jäsen

a) eroaa tai puretaan tai

b) erotetaan liitosta
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Jäsenellä on oikeus erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan kirjattavaksi. Eroaminen tulee
voimaan välittömästi eroilmoituksen saapumisesta, mutta jäsenen
velvollisuudet jatkuvat sen toiminta- ja tilikauden loppuun, jonka
aikana eroamisesta on ilmoitettu.

Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos se toimii vastoin
Liitontarkoitusta, jos se on jättänyt Liitolle erääntyneitä maksuja
maksamatta, rikkoo Liiton sääntöjä, liittokokouksen, tai hallituksen
päätöksiä tai sallii jäsenensä syyllistyä sellaiseen menettelyyn
tätä rankaisematta taikka jos yhdistyslaissa mainittu
erottamisperuste muutoin on olemassa.

Lisäksi jäsen voidaan erottaa, mikäli se muuttaa nimensä
sellaiseksi, jota Liitto ei hyväksy.

Erottamisesta päättää hallitus ja päätös siitä annetaan tiedoksi
kahden viikon kuluessa erotetuille kirjeitse tai sähköpostilla.
Erotetun jäsenen on suoritettava liitolle kuluvan vuoden jäsenmaksu.

8§ Antidoping
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen
antidopingsäännöstöön, maailman antidopingsäännöstöön sekä
Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean ja
kansainvälisten kattojärjestöjensä (IBU) antidopingsäännöstöihin
sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin.
Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa
käyttää voimassa olevassa Suomen Antidopingsäännöstössä mainittu
kurinpitoelin.

9§ Varsinaisten jäsenten velvollisuus toimittaa tietoja Liitolle

Varsinaisten jäsenten tulee esittää hallitukselle tiedot
toiminnastaan, jäsenluvuistaan ja osoitteistaan.

10§ Kilpailutoimintaa koskevat määräykset

Liiton hallitus päättää vuosittain liiton kilpailutoimintaa koskevat
määräykset.

Liittokokous päättää Liiton kurinpitomääräysten sisällön.

11§ Vedonlyönti

Urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja
tai seurajohtaja ei saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa
omasta kilpailutapahtumasta.

12§ Kurinpitomenettely

Liiton kurinpitovaltaa käyttää liittokokouksen kahdeksi vuodeksi
valitsema kurinpitovaliokunta.
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Kurinpitovaliokunnan toimivallasta säädetään liittokokouksen
hyväksymissä kurinpitomääräyksissä.

Kurinpitovaliokunta on päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton
Liiton muista elimistä.

Kurinpitovaliokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta
ja vähintään yhdestä ja enintään kolmesta muusta jäsenestä.
Valiokunnassa on molempien sukupuolien edustus.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla on oltava oikeustieteellinen
tutkinto. Valiokunnan jäsenten tulee olla toiminnassaan ehdottoman
puolueettomia. Jäsenen tulee pidättyä sellaisen asian käsittelystä,
jossa hänen puolueettomuutensa vaarantuu. Valiokunnan jäsenet eivät
saa olla hallituksen jäseniä eivätkä Liiton henkilöstöä.

Kurinpitovaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee rangaistulle edullisempi
kanta. Varapuheenjohtaja toimii valiokunnan kokouksen
puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Jos valiokunnan jäsen eroaa tai on estynyt toimimaan valiokunnan
jäsenenä, liittokokous valitsee hänen tilalleen uuden henkilön.

13§ Huomionosoitukset

Henkilö, joka pitkän aikaa tai muuten toiminnallaan on erinomaisessa
määrässä edistänyt Liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan
hallituksen esityksestä ja liittokokouksen päätöksellä kutsua liiton
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Ansiomerkkien
myöntämisestä ja muista Liiton jäseniä ja yksityisiä henkilöitä
koskevista kunnianosoituksista päättää Liiton hallitus.

14§ Liittokokouksen pitäminen

Liiton päätösvaltaa käytetään liittokokouksessa

Liiton varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.
Kevätliittokokous pidetään maalis-toukokuussa ja syysliittokokous
syys-joulukuussa. Kokouksien ajan ja paikan määrää Liiton hallitus.
Kevät- ja syyskokoukseen alustava kokouskutsu julkaistaan Liiton
www-sivuilla vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta ja tarkennettu
kokouskutsu lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse jäsenille
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Ehdotukset kevätliittokokouksessa käsiteltävistä asioista on
lähetettävä hallitukselle 15.2. mennessä ja syysliittokokouksessa
käsiteltävistä asioista 1.9. mennessä.

Ylimääräinen liittokokous voidaan kutsua koolle, jos liittokokous
tai hallitus niin päättää tai jos 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä
sitä jonkin määrätyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti
hallitukselta pyytää.

Kokouskutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on julkaistava Liiton
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www-sivuilla vähintään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
on hallitukselle esitetty ja kokouskutsu on lähetettävä
sähköpostitse tai kirjeitse jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta.

15§ Seurojen edustus liittokokouksessa

Liittokokoukseen on varsinaisella jäsenellä oikeus lähettää yksi (1)
äänioikeutettu edustaja. Äänioikeus on liittokokouksessa vain
sellaisella jäsenellä, joka on liittokokoukseen mennessä täyttänyt
jäsenmaksuvelvoitteensa.

Jäsenten äänet liittokokouksissa muodostuvat 31.03. kuluvaa vuotta
mennessä kilpailuluvan lunastaneiden urheilijoiden lukumäärän
mukaan. Kokouksessa jäsenen edustajalla on käytössään kolme (3)
ääntä, mikäli jäsenen kilpailuluvan lunastaneiden urheilijoiden
lukumäärä on 50 tai enemmän, kaksi (2) ääntä, mikäli jäsenen
kilpailuluvan lunastaneiden urheilijoiden lukumäärä on 49-25 ja yksi
(1) ääni, mikäli jäsenen kilpailuluvan lunastaneiden urheilijoiden
lukumäärä on 0-24.

Edustajalla tulee olla jäsenen antama valtakirja, jossa on oltava
yhdistystä nimenkirjoittajana edustamaan oikeutetun tai
oikeutettujen allekirjoitus. Valtakirjan liitteenä tulee olla kopio
edustajan valinnan suorittaneesta jäsenen toimivaltaisen elimen
kokouksen pöytäkirjasta. Henkilö voi edustaa kokouksessa vain
yhdellä valtakirjalla.

Hallituksen sekä valiokuntien jäsenillä sekä jäsenseurojen jäsenillä
sekä muilla hallituksen kutsumilla henkilöillä on oikeus olla läsnä
liittokokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Sama oikeus on myös
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä.

Liittokokoukseen voidaan kutsua edustajia sellaisista yhteisöistä,
joissa harrastetaan ampumahiihtoa, mutta jotka eivät voi liittyä
Liiton jäseniksi. Näillä edustajilla on puhe- mutta ei äänioikeutta.

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat
valituiksi eniten ääniä saaneet, jos valittavana on vain yksi
henkilö, on tämän saatava yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa
äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se
mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

16§ Liittokokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätliittokokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

2. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
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1. Päätetään jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta.

2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen
korvausperusteista

3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.

4. Valitaan hallitukseen

4.1. joka toinen vuosi puheenjohtaja

4.2. joka vuosi yksi varapuheenjohtaja (varapuheenjohtajien
erovuoroisuusjärjestys - tarvittaessa arvotaan)

4.3. muut jäsenet erovuoroisten tilalle

5. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan Liiton
seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.

7. Päätetään tarvittaessa kurinpitomääräysten muutoksista

8. Valitaan tarvittaessa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 1-3 muuta jäsentä

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17§ Merkkisäännöt

Liittokokous vahvistaa hallituksen esityksestä liiton
ansiomerkkisäännöt. Taitomerkkisäännöt vahvistaa hallitus.

18§ Hallitus

Liiton hallituksena toimii hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä. Jäsenet
ovat:

- puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi,

- kaksi varapuheenjohtajaa

- kuusi muuta jäsentä

Liiton hallitus voi nimetä valiokuntia valmistelemaan asioita.
Hallitus määrittää valiokuntien ohjesäännön kirjallisesti ja kuvaa
Liiton johtamisjärjestelmässä valiokunnan tehtävät.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jos jäsen eroaa
ennen toimikautensa päättymistä, valitaan hänen tilalleen jäsen
seuraavassa liittokokouksessa loppukaudeksi. Hallitus valitaan
syysliittokokouksessa kaksivuotiskaudeksi siten, että puheenjohtaja
valitaan joka toinen vuosi sekä yksi varapuheenjohtaja vuosittain.
Puolet muista hallituksen jäsenistä on kerrallaan vuosittain
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erovuorossa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi
valintakokouksesta. Hallituksen jäsenistä vähintään 30 prosenttia
tulee olla miehiä ja naisia.

Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi useiksi peräkkäisiksi
toimikausiksi, jos peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu pituus
ei ylitä kuutta vuotta.

Henkilö voidaan valita liiton puheenjohtajaksi, jos henkilön
peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu pituus ei ylitä kymmentä
vuotta hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä.

Vaalikelpoisia ovat ne ehdokkaat,

1) joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään Liiton jäsen on
kirjallisesti ehdottanut Liiton hallitukselle viimeistään 20
vuorokautta ennen Liiton liittokokousta ja jotka ovat viimeistään
mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja
allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään tai

2) joita hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa.

Ehdotuksessa on ilmoitettava, ehdotetaanko henkilöä hallituksen
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai muuksi jäseneksi.

Lisäksi valintakokouksessa voidaan ehdottaa muitakin ehdokkaita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa
estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on
paikalla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni ja vaaleissa arpa.

19§ Hallituksen tehtävät

Hallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä.

Hallituksen tulee:

1. hyväksyä jäsenhakemukset, päättää jäsenten erottamisesta ja pitää
jäsenluetteloa.

2. laatia Liiton ja yhteisöjen väliset sopimukset.

3. kutsua koolle liittokokoukset, valmistella niille esiteltävät
asiat ja toimeenpanna niiden päätökset.

4. hoitaa Liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja
menoista täydellistä kirjanpitoa sekä laatia vuosikertomus.

5. myöntää Suomen mestaruuskilpailujen ja kansallisten kilpailujen
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järjestämisluvat, sekä toimia yhteistyössä kansainvälisten kisojen
hakemiseksi sekä järjestämiseksi IBUn sääntöjen edellyttämällä
tavalla IBUn vaatiman kilpailulisenssin omaavan järjestelykomitean
kanssa.

6. valmistella liittokokouksen hyväksyttäväksi kunnia- ja
ansiomerkkisäännöt sekä vahvistaa taitomerkkisäännöt.

7. ratkaista alansa kilpailukelpoisuus-, edustus- ja
riitakysymykset.

8. valita ja ohjeistaa Liiton edustajat Liiton asioita käsitteleviin
kokouksiin, kongresseihin ja vastaaviin.

9. ottaa palvelukseen ja erottaa Liiton toimihenkilöt, määritellä
heidän tehtävänsä ja sopia heidän palkoistaan ja muista eduistaan.

10. asettaa valiokunnat, joissa hoidetaan valiokunnalle osoitettuja
tehtäviä, asettaa nimitysvaliokunta valmistelemaan liittokokousten
valintoja ja tarpeen vaatiessa myös muita asioita.

11. voi määrittää ja ohjata alue- ja muun toiminnan periaatteita
sekä toteuttamista.

12. tehdä tarvittavat esitykset Suomen Olympiakomitealle.

13. päättää kilpailujoukkueiden koosta ja valintatavasta MM-kisoihin
ja muihin kansainvälisiin kilpailuihin liiton edustajina ja
vahvistaa joukkueiden valinnan.

14. päättää liiton valmennusjärjestelmästä sekä valmennusryhmistä.

15. kaikin tavoin valvoa, ohjata ja edistää Suomen ampumahiihdon
kehitystä.

16. päättää kilpailutoimintaa koskevat määräykset ja esitellä ne
jäsenseuroille sekä liittokokoukselle

17. valmistella liittokokoukselle päätettäväksi kurinpitomääräysten
muutokset

20§ Liiton toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit
jätetään vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ym. asiakirjojen kanssa
viimeistään maaliskuun 1. päivään mennessä tilintarkastajalle
tilintarkastusta varten. Tilintarkastajan tulee viimeistään 15.
päivänä maaliskuuta jättää lausuntonsa hallitukselle.

21§ Nimenkirjoitus

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä
varapuheenjohtajan tai Liiton toiminnanjohtajan kanssa. Liiton
hallitus voi valtuuttaa myös muun Liiton palveluksessa olevan
henkilön toiseksi nimen kirjoittajaksi. Hallitus voi valtuuttaa
Liiton puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kirjoittamaan Liiton
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nimen yksin.

22§ Sääntöjen muuttaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista,
vaaditaan 2/3 liittokokouksessa annetuista äänistä, ellei
yhdistyslain pakottavista säännöksistä muuta johdu.

23§ Liiton purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat Liiton purkamista, vaaditaan
vähintään 3/4 liittokokouksessa annetuista äänistä sekä tämän
päätöksen vahvistaminen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä
liittokokouksessa vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä.

24§ Omaisuuden jako

Jos Liitto on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, on sen jäljelle
jääneet varat luovutettava näissä säännöissä mainittujen
tarkoitusperien toteuttamiseen Liiton purkamisesta päättävän
jälkimmäisen kokouksen lähemmin päättävällä tavalla.


