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1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry. Yhdistyksestä
käytetään kansainvälisissä yhteyksissä nimeä Finnish Deaf Sports
Federation. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi.

Liiton kotipaikkana on Helsinki.

2 § Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on toimia valtakunnallisena kuurojen ja
kuulovammaisten henkilöiden urheilu- ja liikuntajärjestönä.
Liitto sitoutuu ottamaan Kansainvälisen Kuurojen Urheilujärjestön
(International Committee of Deaf Sports for the Deaf ICSD), Euroopan
Kuurojen Urheilujärjestön (European Deaf Sport Organization EDSO)
määräykset ja Maailman antidopingtoimiston (World Anti-Doping Agency
WADA) antidopingsäännökset ja päätökset.

Liitto sitoutuu kansallisella tasolla osallistumaan rauhaa
edistäviin toimiin ja tukemaan ja kannustamaan urheiluetiikan
edistämistä, taistelemaan dopingia ja kilpailutapahtumien
manipulointia vastaan ja osoittamaan vastuuntuntoista huolta
ympäristökysymyksistä.

3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1) mahdollistaa kuurojen ja kuulovammaistenhenkilöiden pääsyn
liikkujan ja urheilijan poluille
2) kehittää niin kuurojen ja kuulovammaisten mahdollisuuksia
fyysiseen aktiivisuuteen kuin edesauttaa menestyvän ja arvostetun
kuurojen ja kuulovammaisten huippu-urheilun toimintaedellytyksiä
Suomessa
3) päättää ja huolehtii Suomen osalta kuurojen ja kuulovammaisten
osanotosta Deaflympics-kisoihin ja muista arvokisoista.
4) edistää monipuolisen kuurojen ja kuulovammaisten urheilun ja -
liikunnan toimintaedellytyksiä
5) tekee kansallista ja kansainvälistä yhdenvertaisuus- ja
vaikuttamistyötä
6) toimii lajiliittona niissä lajeissa, joissa toiminta ei ole
integroitunut toiseen lajiliittoon tai joissa ei ole muuta
lajiliittoa
7) Edustaa jäsenistöään kansainvälisissä kuurojen
urheilujärjestöissä

4 § Liiton kieli
Liiton kielinä ovat suomen kieli ja suomalainen viittomakieli,
rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi.
Tiedonannot esitetään tarpeen mukaan ruotsin kielellä ja
suomenruotsalaisella viittomakielellä.

5 § Taloudellinen toiminta
Toimintansa tukemiseksi liitto voi hakea ja vastaanottaa julkista
toiminta-avustusta, tehdä yhteistyösopimuksia, hankkia varoja
julkisilla keräyksillä ja muilla samantapaisilla keinoilla, perustaa
rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia
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ja omistaa
tarkoitustaan varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

6 § Jäsenyys
Liiton jäseneksi pääsevät liiton tarkoitusperien mukaisesti toimivat
eri urheilualojen rekisteröidyt kuurojen urheiluseurat,
rekisteröityjen yhdistysten oikeuskelpoiset, valtakunnalliset
liikuntajaostot ja -kerhot, jotka toimivat liiton hallituksen
hyväksymien sääntöjen pohjalta ja, joiden jäsenyyden liiton hallitus
hyväksyy.

Liiton hallitus voi hyväksyä kumppanuusjäsenekseen oikeuskelpoiset
yhteisöt ja säätiöt, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää liiton
toimintaa.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi liittokokous liiton
hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaalla
tavalla edistänyt liiton toimintaa.

7 § Jäsenet
Liiton hallitus voi päättää jäsenyhdistykseen tai jäsenyhdistyksen
jäseneen, joka urheilun piirissä on menetellyt liikunnan eettisten
arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti,
kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta
kilpailukiellosta ja varoituksesta sen
mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton vahvistamissa
kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Erotetulla on kuitenkin
oikeus erottamispäätöksen kumoamiseksi vedota liittokokoukseen
hallitukselle osoitetulla kirjallisella tai sähköisellä
ilmoituksella kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsenseura tai liikuntajaosto, joka on jättänyt maksamatta
jäsenmaksun, menettää sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet siksi, kunnes
maksamatta jääneet erät on suoritettu.

8 § Toimielimet
Liiton toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

9 § Liiton kokous
Liiton kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen
kokous.

Liiton varsinaisia kokouksia ovat vuosittain ennen huhtikuun loppua
pidettävä kevätkokous ja ennen lokakuun loppua pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää,
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Liiton kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenmaksunsa maksaneet
liiton varsinaiset jäsenet.
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Liittokokouksessa on jokaisella jäsenellä puheoikeus.
Rekisteröidyillä urheiluseuroilla on käytettävinään yksi (1) ääni
sekä yksi lisä-ääni jokaista seuran 50:tä omaa henkilöjäsentä
kohden. Liikuntajaostoilla ja -kerhoilla sekä valtakunnallisilla
liikuntajaostoilla on yksi (1) ääni.

Hallituksen jäsenellä, toiminnanjohtajalla, kumppanuusjäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo-
ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Äänestys liiton kokouksessa on avoin, ellei kokouksen enemmistö
vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaali on toimitettava suljettuna
lippuäänestyksenä.

Liiton päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on
saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö),
ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi
enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö); jos valittavana on
vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se
mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa,
vaaleissa ratkaisee arpa.

Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian liiton kokouksen
käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle
viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen liiton kokousta.

Järjestön kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä
etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla. Etäosallistumismahdollisuus on mainittava
kokouskutsussa. Osallistuminen tapahtuu kokouksen aikana.

10 § Kokouskutsu
Kokouskutsu liiton kokoukseen on lähetettävä postitse tai
sähköpostitse yhdistyksen jäsenille, jäsenen ilmoittamaan
yhteystietoon ja siitä on ilmoitettava liiton internetsivuilla
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen
kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta samalla tavalla kuin kutsu vuosikokoukseen lähetetään.

11 §Varsinaisten kokousten tehtävät
Kevätkokouksen tehtävänä on:
1) käsitellä vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
edelliseltä tilikaudelta
2) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
3) käsitellä jäsenten kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat
4) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksen tehtävänä on:
1) päättää varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi
kalenterivuodeksi
2) päättää hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden
suuruudesta
3) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi
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kalenterivuodeksi
4) valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja
erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme (3) uutta
hallituksen jäsentä kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajan ja
hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan
syyskokouksen päättyessä.
5) valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja kummallekin varamies tai
tilintarkastusyhteisö.
6) käsitellä jäsenten kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat
7) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista
8) vahvistaa liiton kurinpitomääräykset

11§ Hallitus
Liiton asioita hoitaa liittokokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) hallituksen
jäsentä, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jäsenistä eroaa
vuosittain kolme (3) vuoronsa mukaan. Varapuheenjohtajan valitsee
hallitus keskuudesta toimikautensa ensimmäisessä kokouksessaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estettynä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen
sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatiessa ja on päätösvaltainen,
jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3)
hallituksen
jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide,
jota puheenjohtaja kannattaa. Jos joku hallituksen jäsen eroaa tai
kuolee kesken toimikauttaan, valitsee seuraava liittokokous hänen
tilalleen uuden jäsenen lopuksi toimiajaksi.

12 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) edustaa liittoa sekä valmistella liiton kokoukselle esitettävät
asiat
2) vastata liiton kokousten päätösten täytäntöönpanosta
3) hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
4) asettaa tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja työryhmät sekä
nimetä niiden puheenjohtajat ja muut jäsenet
5) valita ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat
toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja sopia talousarvion
puitteissa heidän palkkauksestaan
6) päättää liittymisestä kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin
7) valita edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin
8) vahvistaa Deaflympics-kisoihin ja muihin arvokilpailuihin
osallistuvien joukkueiden kokoonpanoista
9) päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vuokraamisesta,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

13 § Toiminnanjohtaja
Liitolla on toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja vastaa liiton
operatiivisesta johtamisesta, strategisen suunnittelun ja
vuosisuunnittelun toteuttamisesta, taloudesta ja varainhankinnasta,
henkilöstöhallinnosta, kansainvälisten asioiden hoitamisesta ja
yhteydenpidosta kansainvälisiin kuurojen urheilujärjestöihin,
jäsenyhdistyksiin ja muihin sidosryhmiin.
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14 § Nimenkirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja kaksi yhdessä.

15 § Toiminta- ja tilikausi
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Sääntöjen muuttaminen
Liiton sääntöjen muuttamisesta päättää liiton kokous.
Sääntömuutoksen edellytyksenä on, että vähintään 3/4 kokouksessa
annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

17 § Purkaminen
Liiton purkaminen edellyttää, että siitä tehdään päätös kahdessa
peräkkäisessä liiton kokouksessa, joissa kummassakin vähintään 3/4
kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista.

Mikäli liitto puretaan, sen varat on käytettävä liiton tarkoituksen
hyväksi sillä tavalla, kuin liiton viimeinen kokous päättää.

18 § Muut määräykset
Antidopingtoiminta
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat antidopingtoimintaan ja
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa urheilun kansainvälistä ja
kansallista antidopingsäännöstöä.

Kilpailutapahtumien manipulointi
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat toimenpiteisiin kilpailutapahtumien
manipuloinnin estämiseksi ja noudattamaan asiaa koskevia
kansainvälisiä sopimuksia ja Kansainvälisen Kuurojen
Urheilujärjestön kulloinkin voimassa olevaa aihetta koskevaa
koodistoa.

Eettinen toiminta
Liiton kokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä säännöstöjä ja
suosituksia. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin
voimassa olevia eettisiä säännöstöjä mukaan lukien Kansainvälisen
Kuurojen Urheilujärjestön eettiset säännöstöt. Jäsen on velvollinen
yhdistyksen
pyynnöstä antamaan selvityksen urheilun eettistä perustaa
mahdollisesti vakavasti vahingoittavasta toiminnastaan.

Urheilun oikeusturvalautakunta
Olympiakomitean nimeämän Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä
on toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Liitto ja sen
jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta
annettuja sääntöjä ja määräyksiä ja Urheilun oikeusturvalautakunnan
päätöksiä.

Kurinpito
Liiton kurinpitovaltaa käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema
liiton hallitus. Kurinpitoa säännellään tarkemmin liiton kokouksen
hyväksymissä kurinpitomääräyksissä. Liiton jäsenet ovat velvollisia
kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiton tai kansainvälisten
liittojen antamia sääntöjä tai määräyksiä. Sama koskee yleisiä
eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita, hyvää urheiluhenkeä ja
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kansallisia sekä kansainvälisiä antidopingsääntöjä. Jäsenseuraa ja
jäsenseuran jäseneen voidaan kohdistaa kurinpitosäännöstön mukaisia
rangaistuksia edellä mainittujen sääntöjen ja periaatteiden
rikkomisesta

Urheiluun liittyvien riitojen ratkaiseminen
Liiton hallituksen tai kokouksen tekemistä, kotimaisia urheiluun
liittyviä asioita koskevista päätöksistä voidaan valittaa Urheilun
oikeusturvalautakuntaan, jos sillä on asiassa toimivalta, ja
vastaavasti kansainvälisiä urheiluun liittyviä asioita koskevista
päätöksistä Urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen (Court of
Arbitration for Sport CAS) sen toimintaa ohjaavan
säännöstön mukaisesti (Code of Sports-related Arbitration.
Valitusmenettelyssä noudatetaan urheilun oikeusturvalautakunnan ja
CAS:in vahvistamia sääntöjä.


