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LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

liitto. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä Finnish Flying Disc
Association. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimintaalueena koko Suomi.

2 § LIITON TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää liitokiekkoilua sekä toimia jäsentensä
valtakunnallisena liittona. Lisäksi liitto edustaa Suomea kansainvälisessä yhteistyössä.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa pyritään edistämään myös sukupuolten välistä tasaarvoa.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan liitto toteuttaa:
1. järjestämällä koulutus ja valmennustoimintaa
2. edistämällä liitokiekkoilua harrastavien uusien seurojen perustamista sekä tukemalla
seurojen toiminnan tehostamista, antamalla neuvontaa ja ohjausta
3. huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä tekemällä esityksiä ja aloitteita
4. laatimalla ja vahvistamalla alansa säännöt (kilpailu, luokittelu, ansiomerkki, kurinpito ym.
säännöt)
5. valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja
erimielisyydet jäsentensä keskuudessa

6. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa
toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia
7. edustamalla jäsenliittona Suomessa liitokiekkoilun kansainvälistä kattojärjestöä (World
Flying Disc Federation) ja valvomalla sen sääntöjen ja määräysten noudattamista
8. huolehtimalla alansa julkaisu ja tiedotustoiminnasta.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi:

välittää jäsenilleen voittoa tuottamatta urheiluvälineitä sekä asusteita

omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä

toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan

vastaanottaa lahjoja ja testamentteja

järjestää huvi ja tanssitilaisuuksia

harjoittaa alaan liittyvää kustannus ja monistustoimintaa.

4 § LIITON JÄSENYYDET
Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

5 § LIITON JÄSENET
Liiton jäseniä ovat yhteisöjäsenet, varsinaiset jäsenet, tukijäsenet, kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtajat. Liiton yhteisöjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja muut
oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää liitokiekkoilua ja jotka
sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä.
Tukijäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka
haluaa tukea liiton toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen tukijäsenmaksun.
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy liiton
tarkoituksen ja joka maksaa liiton liittymismaksun annettujen ohjeiden mukaisesti. Liiton hallitus
hyväksyy varsinaiset jäsenet.
Liiton kokous voi yksimielisellä päätöksellä liiton hallituksen esityksestä kutsua erityisen
ansioituneita henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi. Liiton hallitus voi yksimielisellä päätöksellä

kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen
eivät maksa liittymis eikä jäsenmaksua.
Liitto peri
i
liittymis ja jäsenmaksuja jäseniltään. Maksujen suuruus määrätään liiton
syyskokouksessa. Ne voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille.
Liiton kokouksissa kaikilla jäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus. Liiton kokouksissa on jokaisella
15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi
ääni. Yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta.

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,
pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten
antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

7 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden
lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu.
Jos jäsenyhdistys purkautuu, se on erotettava liitosta.
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai
toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa.
Erotetulla on oikeus vedota liiton seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi
kirjallisesti liiton hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä,
tätä päivää lukuun ottamatta. Liiton hallituksen on kutsuttava koolle liiton kokous vähintään 30
päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa
järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa

tapauksessa katsottakoon jäsen liitosta erotetuksi vasta sitten, kun liiton kokous on
erottamispäätöksen vahvistanut.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle suorittamiaan maksuja.
Liiton hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Liiton
hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut
säännöissä tarkoitettuja maksujaan 2 kk:n kuluessa maksujen eräpäivästä.

8 § LIITON HALLINTO
Liiton päätösvaltaa käyttää liiton kokous.
Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liiton hallitus.

9 § LIITON VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET
KOKOUKSET
Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään
maalishuhtikuussa ja syyskokous lokamarraskuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrää liiton
hallitus.
Ylimääräinen kokous pidetään liiton hallituksen pitäessä sitä tarpeellisena tai kun liiton kokous
niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin
määrätyn asian takia tehnyt siitä liiton hallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous on kutsuttava
koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Liiton kokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on jätettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään
kuusikymmentä päivää ennen asianomaista kokousta.
Äänivaltaa on varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa ja
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
.
Valtakirjalla voi edustaa vain yhtä jäsentä.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
(Tyhjä lippu ei ole annettu ääni
.
) 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat.
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitetään vahvistettavaksi liiton hallituksen laatima vuosi ja tilikertomus ja esitetään
toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
Käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat.
Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat.
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vahvistetaan tulevaksi kalenterivuodeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio.
6.
Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi täysiikäisten jäsenten keskuudesta liiton
hallituksen puheenjohtaja, jota myös liiton puheenjohtajaksi kutsutaan.
7.
Valitaan liiton hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle näiden sääntöjen
mukaisesti kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa
9.
Määrätään yhteisöjäsenten, varsinaistenjäsenten ja tukijäsenten liittymis sekä
jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle.
10. Käsitellään muut syyskokoukselle esitetyt asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen liiton kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen
kokousta liiton virallisilla internetsivuilla tai lähetettävä sähköpostitse sähköpostiosoitteen
ilmoittaneille liiton jäsenille.

10 § LIITON HALLITUS
Liiton hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, ja viisi
muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä valitaan edelleen henkilöt vastaamaan ultimatejaoston, juniorijaosotn ja
ykislölöajien toiminnasta.
Liiton puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Vuosittain on erovuorossa kaksi jäsenistä. Jos liiton hallituksen jäsen kesken toimikauttaan on
estynyt tehtävänsä hoitamisesta, liiton kokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen 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.
Liiton hallituksen tehtävät:

hoitaa liiton asioita, lakien, sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti

edustaa liittoa

valita liiton edustajat muihin yhteisöihin

kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä

valita valiokunnat ja työryhmät, jotka toimivat liiton hallituksen valvonnassa ja alaisina

pitää jäsenluetteloa

nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt

hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta

huolehtia talous ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten
laatimisesta

vahvistaa liiton toiminnassa käytettävät määräykset ja ohjeet

huolehtia arvokilpailujen anomisesta

päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä

päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia ja ansiomerkkien

esittämisestä

hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät.

huolehtia jaostojen toimintaedellytyksistä ja valvoa jaostojen toimintaa



valita keskuudestaan varapuheenjohtaja.

11 § JAOSTOT
Liiton operatiivista toimintaa ohjaa ja valvoo kaksi jaostoa; ultimatejaosto, yksilöjaosto sekä
juniorijaosto. Jaostojen puheenjohtajat nimeävät jaostojen jäsenet.
Liiton hallitus vahvistaa molempien jaostojen toimintaohjeet.

12 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun henkilön kanssa, jolle liiton hallitus on myöntänyt
nimen kirjoittamisoikeuden.

13 § TOIMINTA JA TILIKAUSI
Liiton toiminta ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään
seitsemän viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto
liittohallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen liiton kevätkokousta.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15 § LIITON PURKAMINEN TAI TARKOITUSPERIEN
MUUTTAMINEN
Päätöstä liiton purkamisesta tai sen sääntöjen 2. pykälän muuttamisesta ei saa tehdä ellei
kolme neljäsosaa annetuista äänistä ole kannattanut sitä liiton kahdessa perättäisessä
kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Kokousten välisen ajan tulee olla vähintään
kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta.
Liiton purkautuessa varat on luovutettava johonkin liiton tarkoituksen edistämiseen tähtäävään
toimintaan purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Liiton
hallitus ilmoittaa liiton purkamisesta yhdistysrekisteriin.

