
Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry. säännöt, Y-tunnus 25283377

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Liitokiekkoilijat ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on liitokiekkoilun harrastajamäärän kasvattaminen,
harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (mukaanlukien varusteiden välittäminen),
liitokiekkoilun lajituntemuksen yleinen lisääminen sekä rehellisyyden periaatteiden
edistäminen liitokiekkoilun harrastajien ja yhdistyksen jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kaikille avoimia tapahtumia
harrastamisen edistämiseksi, järjestää jäsenilleen harjoitusvuoroja, levittää lajitietoutta
erilaisten tapahtumien yhteydessä, osallistuu Suomen liitokiekkoliiton järjestämiin sarjoihin,
järjestää harraste- ja kilpailutoimintaa yhteistyössä Suomen frisbeegolfliiton kanssa sekä
kehittää lajin junioritoimintaa Keski-Suomen alueella.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksua, järjestää lajitapahtumia,
myyjäisiä tai arpajaisia sekä myydä seuratuotteita tai muun tahon tarjoamia
varainhankintatuotteita. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja, tehdä sponsorisopimuksia sekä omistaa toimintaansa varten
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen
hallitus.

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja
sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

4. Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen
on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät
velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti.

5. Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta



Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta.

6. Jäsenen erottaminen ja kurinpito
Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan:

- yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
- niiden järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja

muita määräyksiä ja päätöksiä
- urheilun eettisiä periaatteita
- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja

kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen
olympiakomitean antidopingsäännöstöjä

- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan yhdistyksen jäsentä tai sitä joka on yhdistyksen toiminnassa mukana
tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut
erottamisperusteet

- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten
vastainen toiminta

- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen
muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta

- syyllistyminen dopingrikkomukseen
- toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
- yhdistyksen maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
- syyllistyminen rikokseen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos

rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena

seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
- tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
- lainvastainen mainonta
- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta

siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus



- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
- lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen
rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä.

Yhdistyksen hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä
erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös
voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon
tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle
suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty
edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä
järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Yhdistyksen tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

7. Liittymis- ja jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja jaostokohtaisen jäsenmaksun
suuruudesta päätetään ultimatejaoston osalta kevätkokouksessa ja frisbeegolfjaoston
osalta syyskokouksessa tai yhdistyksen muussa kokouksessa.

Jaoston jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri harrastajaryhmille, kuten aikuisille ja
junioreille. Jos frisbeegolfjaosto ei voi tarjota yhdenvertaista harrastus- ja kilpatoimintaa eri
sukupuolille, niin frisbeegolfjaoston jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri sukupuolille.

Frisbeegolfjaoston jäsenkausi on kalenterivuosi ja ultimatejaoston jäsenkausi on
toimintakausi (1.4.-31.3.).

8. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja
ja vähintään kolme muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on 1.4.-31.3. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen



jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan toteuttaa myös ryhmäpuheluna tai
reaaliaikaisena verkkokeskusteluna.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10. Tilikausi ja toiminnan tarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.4.-31.3. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimikausikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
syyskokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
maaliskuussa ja syyskokous elo-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

Yhdistyksen kokouksiin pyritään tarjoamaan mahdollisuus osallistua etäyhteyksien kautta,
osallistuminen etäyhteydellä on kuitenkin ilmoitettava erikseen.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla ja seuran verkkosivuilla
julkaistulla ilmoituksella.

13. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio seuraavalle
toimintakaudelle, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
toimintakaudelle ultimatejaoston osalta

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa

8. päätetään seuraavan toimintakauden ajalle maksimipalkkiot seuran
järjestämistä SFL:n ulkopuolisista kilpailuista

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimikausikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle frisbeegolfjaoston osalta

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi tuoda yhdistyksen
kokoukseen päätettäväksi muita tarpeelliseksi katsomiaan asioita.

Muita kuin yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja asioita voidaan ottaa perustellusta syystä
päätettäväksi yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä ilman, että niitä on mainittu
kokouskutsussa.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.



Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


