Sääntömuutosten taustapaperi
Jäsenet 3 §
Lisäys: Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa
liitolle, jättää maksamatta määräajassa liiton jäsenmaksun tai muutoin olennaisesti
laiminlyö taloudelliset velvoitteensa liittoa kohtaan.
Perustelu: Tällä hetkellä sääntöjen perusteella ei ole mahdollista erottaa jäsentä. Tämä
lisäys on tehty Olympiakomitean suosituksesta siltä varalta, että jäsen pitäisi erottaa
liitosta edellä mainittujen syiden vuoksi.

Toimielimet ja toimivaltajako 4 §
Lisäys: Liiton eettistä toimintaa ohjaa liittokokouksen hyväksymä eettinen säännöstö,
jossa on määritelty myös epäeettisestä toiminnasta johtuvat seuraamukset. Eettisen
säännöstön mukaisesti rangaista voidaan sitä
-

joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton
sääntöjen nojalla annetaan,

-

joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai niiden
asettamia elimiä,

-

joka tapahtumassa, tilaisuudessa tai liiton toiminnassa vakavasti ja/tai
toistuvasti rikkoo turvallisemman tilan sääntöjä,

-

joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan,

-

joka kilpailussa käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti,

-

joka varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella edustaessaan OLL:ää tai
kilpailutapahtuman kisa-alueen ulkopuolella tapahtuvassa virallisessa
ohjelmassa tai kisakylässä käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti,

-

joka kilpailussa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai
syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen,

-

joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen
dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata

antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia,
-

joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun
lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan
kilpailutapahtumia (tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan
tiedonantovelvollisuuden liitolle),

-

joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan.

Perustelu: Lisätty, jotta liiton eettinen säännöstö voidaan ottaa käyttöön. PRH:n
esitarkastuksessa tuli ilmi, että koko luettelo rangaistavista teoista tulee olla myös
perussäännöissä.

Koollekutsuminen 9 §
Lisäys: Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Perustelu: Lisätty, jotta etäosallistuminen liittokokoukseen on mahdollista myös
poikkeusajan jälkeen.
Muutos: 21 päivää → 14 päivää
Perustelu: Nykyinen aikajänne, missä liittokokousmateriaalit lähetetään jäsenille 21
päivää ennen liittokokousta tarkoittaa sitä, että materiaalien on oltava valmiina
vähintään kuukautta ennen liittokokousta, jotta ne ehditään kääntää. Koska
lausuntokierros pidetään ennen varsinaisten liittokokousmateriaalien lähetystä,
lausuntokierroksen jälkeiset muutokset joudutaan tekemään todella tiukassa
aikataulussa. Viikon lisäaika helpottaa hallituksen ja työntekijöiden työkuormaa.

Liittokokouksen tehtävät 16 §
Poisto: “ja”-sana viimeisestä lauseesta.
Perustelu: PRH:n ennakkotarkastus huomasi turhan ja-sanan lauseessa “valitsee
tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
seuraavaksi kalenterivuodeksi”.

Hallituksen kokoonpano 19§
Muutos: Liiton hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, yhdestä kahteen (1–
2) varapuheenjohtajaa ja yhdestä kahteen (1–2) muuta jäsentä. Hallituksen
jäsenmäärä on vähintään kolme (3) jäsentä, joka voi muodostua myös
puheenjohtajasta ja kahdesta (2) varapuheenjohtajasta.
Perustelu: PRH:n ennakkotarkastajan muutosehdotus, jotta hallituksen jäsenten
määrä ei jää epäselväksi.

Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan
toimivaltaan 31 §
Lisäys: Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan 31 §
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten 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.
Perustelu: Jotta liitto voi sitoutua eettiseen säännöstöön, tulee sen sitoutua myös
urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Näin eettisen lautakunnan päätöksistä
voidaan tarvittaessa valittaa eteenpäin.

