Suomen Kaukalopalloliitto SKPL ry:n säännöt
1 § Liiton nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopalloliitto SKPL ry, ruotsiksi Finlands Rinkbollförbund FRBF fr. Näissä
säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä Liitto. Kansainvälisissä yhteyksissä Liiton nimestä voidaan
käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Rinkball Federation. Liiton kieli on suomi, kotipaikka on
Lappeenranta ja toimialue koko Suomi.
2 § Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää kaukalopalloa sekä toimia kaukalopallon alalla toimivien
jäsentensä valtakunnallisena järjestönä.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä
sukupuolten välinen tasa-arvo.
3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan Liitto toteuttaa
1. huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä laatimalla ja vahvistamalla toimintaansa
liittyvät säännöt
2. valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
3. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja järjestämällä kilpailuja
4. edustamalla jäsenliittona Suomessa Kaukalopallon Kansainvälistä liittoa ja valvomalla sen sääntöjen ja
määräysten noudattamista
5. tekemällä alansa koulutus- ja valistustyötä sekä levittämällä liikunta- ja antidopingtietoutta
6. edistämällä uusien laji- ja jäsenyhdistysten perustamista sekä järjestämällä laji- ja jäsenyhdistyksilleen
koulutustilaisuuksia
7. huolehtimalla toimintaansa liittyvästä julkaisu- ja tiedotustoiminnasta
Toimintansa tukemiseksi Liitto voi
1. periä liittymis- ja jäsenmaksuja, osallistumismaksuja sekä kilpailusääntöjen edellyttämiä muita maksuja
varsinaisilta jäseniltään, kannatusjäseniltään sekä muilta liiton toimintaan osallistuvilta henkilöiltä.
Liittymis- ja jäsenmaksuista päättää liittokokous. Muista maksuista päättää liittohallitus
2. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
3. hankkia ja välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta kaukalopalloon liittyviä urheiluvälineitä, asusteita,
tarvikkeita, valmennus- ja koulutusmateriaalia
4. omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita sekä irtainta
omaisuutta
5. toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä
6. harjoittaa julkaisutoimintaa ja siihen liittyvää ilmoitus- ja mainostilamyyntiä
7. järjestää huvitilaisuuksia sekä harjoittaa pienimuotoista ravitsemustoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien
yhteydessä
8. perustaa rahastoja
4 § Liiton jäsenyydet
Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

5 § Liiton jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys:
1. Urheiluseura tai muu urheiluyhteisö
2. Aluejärjestö
3. Valtakunnallinen yhdistys, kuten liiga-, erotuomari-, pelaaja- ja valmentajayhdistys.
Jäsenen edellytetään edistävän ja kehittävän kaukalopalloa sekä sitoutuvan noudattamaan Liiton sääntöjä
ja niiden yhteisöjen sääntöjä ja periaatteita, joiden jäsen Liitto on.
Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien on jätettävä kirjallinen jäsenanomus sekä todistus yhdistyksen tai yhteisön
rekisteröimisestä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.
Liittohallituksen esityksestä voidaan kutsua liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi erityisen
ansioituneita henkilöitä. Päätöksen tekee liittokokous.
Liitto voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja jäseniltään. Maksujen suuruudet määrätään Liiton
syyskokouksessa.
6 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet omine jäsenineen ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen
antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestönsä antidopingsäännöstöön sekä
Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Epäillyissä
dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen
antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.
7 § Jäsenyyden lakkaaminen ja jäsenoikeuksien rajoittaminen
Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen
a. eroaa
b. erotetaan liitosta tai
c. se päätetään purkaa
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai liiton kokouksessa. Liitosta
eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti
jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen lopullisesti tai määräaikaisesti tai rajoittaa jäsenen jäsenoikeuksia
määräaikaisesti, jos jäsen:
o rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä
o toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä
o jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä
o sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllämainittuihin rikkomuksiin
o jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai
o jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.
Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden
ajan sen erääntymisestä lukien.
Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi
milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus
erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti viiden (5) päivän kuluessa päätöksestä
lukien. Erottamispäätös astuu voimaan heti

8§ Kurinpito
Liiton kurinpitotoiminnasta määrätään kurinpitosäännöissä. Liiton kokous hyväksyy kurinpitosäännöt ja
valitsee liiton kurinpitoelimen. Liiton hallituksen jäsenet eivät voi kuulua kurinpitoelimeen.
Kurinpitotoimen kohteina voivat olla ne henkilöt tai tahot, joista on maininta Liiton kurinpitosäännöissä.
9 § Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
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 asia
kuuluu lautakunnan toimivaltaan.
10 § Kilpailutulosten ja- tapahtumien manipulointi
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai tapahtumien manipulointia.
Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä
seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai
muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.
11 § Liiton hallinto
Liiton päätösvaltaa käyttää sen kokous. Liiton kokoukset kutsuu koolle Liiton hallitus. Kutsu ja esityslista
liiton varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille sähköpostilla tai postitse tai julkaistava liiton
virallisella tiedotteella tai kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa etukäteen.
Liiton toimeenpanovaltaa käyttää Liiton hallitus.
Liiton hallitus voi nimittää Liiton palvelukseen toiminnanjohtajan tai muita henkilöitä hoitamaan toimistoa
sekä Liiton tehtäviin ja toimialaan kuuluvia toimintoja.

12 § Liiton kokoukset
Liiton varsinaisia kokouksia ovat vuosittain pidettävät kevät- ja syyskokous. Liiton kevätkokous pidetään
huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Liiton kevätkokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on jätettävä Liiton hallitukselle kirjallisesti
viimeistään helmikuun lopussa ja syyskokouksessa käsiteltäviksi viimeistään syyskuun lopussa.
Ylimääräinen kokous pidetään Liiton hallituksen kutsusta tai kun Liiton kokous niin päättää tai kun
vähintään yksi neljäsosa Liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä Liiton
hallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous on kutsuttava koolle 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
on esitetty hallitukselle.
Liiton kokouksissa on yksi (1) ääni jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa
vähintään 7 vuorokautta ennen asianomaista kokousta. Edustajalla pitää olla jäsenyhdistyksen virallisen
kokouksen antama valtakirja, jossa mainitaan edustajan nimi. Samalla edustajalla voi olla vain yksi (1)
valtakirja. Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli
kokouskutsussa on näin ilmoitettu.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Tyhjä
äänestyslippu 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 voittaa se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2)
ääntenlaskijaa
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään edellisen toimintavuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Liiton hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2)
ääntenlaskijaa
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle
7. Valitaan muut jäsenet (2) erovuoroisten tilalle
8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa.
Tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kun
tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13 § Liiton hallitus
Liiton hallitukseen kuuluu Liiton syyskokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, joita kutsutaan myös Liiton puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja eivät ole erovuorossa samana vuonna. Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajien lisäksi
neljä (4) muuta jäsentä, joiden kaikkien toimikausi on kaksi (2) vuotta ja joista puolet on vuorovuosin
erovuorossa.
Jos kuka tahansa Liiton hallituksen jäsen eroaa tehtävästään ennen toimikauden päättymistä, hänen
tilalleen valitaan seuraavassa Liiton kokouksessa toinen edustaja vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut
vielä Liiton hallituksessa.
Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Liiton hallituksen 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 voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita yhdistyslain, liiton sääntöjen ja liittokokousten päätösten
mukaisesti sekä edustaa liittoa.
14 § Nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä
jonkun muun henkilön kanssa, jolle Liiton hallitus on myöntänyt nimen kirjoittamisoikeuden tai Liiton
hallituksen erikseen valtuuttama henkilö yksin.

15 § Toiminta- ja tilikausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle riittävän ajoissa niin, että
tarkastukselle ja lausunnon antamiselle jää hyvin aikaa hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.
16 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
17 § Liiton purkaminen
Liiton purkamisesta päättää Liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa sen varat on luovuttava johonkin
Liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Liiton
purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

