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Ninri, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli
Yhdistyksen ninri on l-apin Yleisurheilu ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Rovarriemi.
Yhdistys on penrstettu 19.03.I 996.ia rekisteröity 22.01.1997.
Yhdistyksen kicli orr suorrri.
Yhdistyksen toinrialueena on Lapin alueella seuraavat kunnat:
Rovanicmi. Kern ij ärvi. Ilanua. Posi o. Pclkoscruiicmi. Sal la, Savrrkosk i.
Kittilä. Sodankylä, Inari ja Uts.ioki.
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Yhdistl,ksen tarkoitus, tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan
tukeminen sekä iiisenyys yhdistyksissii ja järjestöissä
Yhdistyksen tarkoitukscna on yleisurheilun edi stärninen. kehittänrinen
sekä toiminnan tukeminen toimialueella. Perustei na I i ikunnan ecttiset
arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ia tasa-arvo.
Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdisty" järicsiää koulutus-. valmennus-.
harjoittelu- ia kilpailutoinrintaa. terveysliikr"rntaa sekä tiedotr:s -.ia
keskustclut ila isuu ksia.
Yhdistys voi harioittaa rnyös valistus- ja kasvatustyiitä julkaisenralla
j a levittänräI Iä yleisurhei Iuaiheisia i ulkaisui a.
Yhdistys voi tukea stipendein yleisurheilijoiden, valnrenta.iien.ia asiantuntijoiden opinto.i a.j a j atkokoulutusta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsen- ja liittymismzrksLria
sekä jär.iestettävistti ylcisurheiIukiIpailuista ja koulutustiIaisutrksista
osanottoa. lupa- ja päzisynraksuja.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toirrtectrpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahakeräyksiä.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai
kiinteää omaisuutta,
Yhdistvs voi harioittaa toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi

j ulkaisu- j a kustannustointintaa sekä

kioskirnyyntiä.

Yhdistys on Sllonlen Urheiluliitto ry:n $8:n mukainen
piiriyhdistys.
Yhdistys voi olla tnyös nruun yleisurheilua har.ioittavan. tukevan tai
edi stävän yhdi styksen tai j 2irj cstön iisen.
"j
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Yhdistyksen varsinaisct jäsenet ja kannattavat jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi.iäscneksi voi liittya rekisteröity yleisurheilurr
al alla toimiva yhdistys. csi sij ai sesti v lei surheil useura. Li ittyessään
.iäsen sitoutuu tä1'ttärnåiiin i'hdistyksen sääntö.ien mr"rkaiset velvoitteet.
jäseneksi hyväksynrisestä piiättli yhdistyksen hallitus.
Yhdistykselr hallitukscn hyväksynrä oikeustoimikelpoinen yksityirren
henkilö, yhteisö tai säätiö r'oi liittyä kannattavaksijäseneksi.
Kannattavalla iäsenel lii on yhclistyksen kokouksessa puheoikeus. mutta
ei äänioikeutta.

$
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Jiisenen eroaminen ja crottaminen yhdistyksestä, muut kurinpitoToimenpiteet, doping säiintö
.läsenellä on oikeus erota 1''11di5tyksestä ilrnoittamalla siitä kir.ialIisesti
lrallitukselle tai scn puhccnlohta.ialle taikka ilrroittanralla eroanriucrr
merkittäväksi yhdistykscn kokouksen pö1'täkirjaan. Ero katsotaan

tapahtuneeksi heti. kun eroilrnoitlrs on tehty. Eroava on velvollinen
suorittamaan maksunsa sekä n-ruut niiiden sääntöjen mukaiset.ia
yhdistyksen päätösten cclcl lyttärnät''relvoitteet kulunrassa olevan toimintavuoden loppuun asti.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa jäserten
Yhdistyksestä jos jäsen on lairninlyönyt yhdistyksen päätösten
rnukaisten liittymis- ja jlisenrnaksujen tai toimintaan liittyvien osanotto- ja lupamaksuien suorittarnisen tai mikälijäsen rikkoo lakeja tai
esiintyy urheiluhengen vastaisesti. Erottarnispäätös tulee voimaan heti
päätöksestä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle
suorittarniaan maksuj a.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia IAAF:n
.ia Suomen Antidopigtoimikunta ry:n (ADT) antidopingsääntöiä.

Kaikkia urheilijoita. vahnentajia ja nruita urheilijan tukihenkilöitä sekä
toimitsij oita velvoitetaan tutustumaan kohdaltaan näihi n
säännöstöihin.

Tiedot kielletyistä dopingaineista ja - menetelmistä löytyvät Suomen
Antidopingtoimi kunnan vuosittaisesta j ulkaisusta sekä Internetsivuilta.

Jäsenseuroj en .i äseni i n kohd i stuvi a dopi

tekemään kilpailuissa

n

gtestej ä ovat oikeutettuj a

ja Iriidcn ulkopuolella missä ja niilloin tahansa

ja ennalta ilmoittamatta
A) IAAF ja scn alue.iärjestöt
B) ADT
C) Maailman antidopingjärjestö (WADA)
D) sen maan kansallinen antidopingtoimisto. jossa rnaassa
urhe ilija kulloinkin on sekä
E) kansainviilincn Olyrnpiakoniitea olympiakisoihin Iiittyen
Suomessa suoritetuista dopingtesteistä

liiton on ilmoitettava IAAF lle
:

sen sääntöjcn rnziärääniiillä tavalla.

Dopingrikkonruksia ovat
Kielletty aine tai näyttö kiclletyn menetelmän käytöstä urheiliia
elimistöstä otetussa näytteessä
Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
Kieltäytyrninerr dopingtesti stä
Dopingvalvollralt välttcly.ja ilnroitusvclvollisuuden
lairninlyönti
Dopingtestin nianipulointi
Dopingai neiden hal lussapito
Dopingaineiden.ia - menetelmien levittäminen
Dopingin edistärrinen
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena
Ki lpai lutuloksen nritätöinti
Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
Urheilun toimi ntakiclto
Kirjallinen varoitus
Jäsen tai jäsenen jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella a
aiheuttamansa vahinson seuralIe. kansalIiselle sekä kansainväliselle
lai

iliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
Huumeiden ja dopingaineiden käyttö ja käytön edistäminen
Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
Tupakan ja tupakkatuotteiden kä)tön yhdistäminen urheilutilanteisiin
Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- j a harj oitusti lanteessa
Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu.
tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
Kilpailutilan ja -välineiden manipulointi
Tuloksista etukäteen sopiminen
Vedonlyönti omasta kilpailusta
Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajan tai
toimitsijoiden lahiominen tai sen yritys tuloksen

manipuloimiseksi
Sukupuolinen häirintä
Urheilun eettisten pcriaatteiden vastaisesta toiminnasta on
seuraamuksena lajiliiton määräänrä rangaistus sen mukaan kuirr
liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä rnäärätään. kuitenkin
enintään kaliden vuoden toirlintakielto.
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Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja muut maksut
Jäseniltä perittävän liittymisrnaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättäii syyskokous erikseen varsinaiselle.f äsenelle ja
kannattaval le j äsencl le.
Toimintaan liittyvien osanotto- Iupa ja pääsynraksuien suuruudesta
päättiiä hallitus syyskokouksen hyväksymän tulo- ja menoarvion
puitteissa.

$
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Yhdistyksen hallitus ja hallituksen toimikausi
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut pulieenjohtaja sekä vähintäiin viisi (5),ja enintäärr yksitoista
( 1 1 ) muuta jäsentä. I lall itukscn puhcenjolrta.ian ja jäscnten toinrikausi
on kaksi (2) vuotta siten. cttä heistä on erovuorossa vuosittain puolet.
ensimrnäisenä vuonna erovuoroisuus määrätään arvan perusteella.
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Hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja talouspäällikkö,
työvaliokunnat ja toimihenkilöt
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. sihteerin ja
talouspäällikön. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan.
iohon kuuluu puheenjolitaian lisäksi enintään neljä (4) muuta
hallituksen jäsentä. Työvaliokunta ei kuitenkaan saa muodostaa
enemmistöä hallituksen jäsenistä. Hallitus nimeää tarpeelliseksi
katsottavat, käytännön yleisurheilutoimintaa toteuttavat toimikunnat.
joille kullekin nirnetään puheeniohtajaksi hallituksen jäsen ja toimikuntien muut jäsenet nimetään jäsenseurojen tekemien henkilöehdotusten pohjalta.

$
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Hallituksen kokoontuminen, sen päätösvaltaisuus ja
päätöksenteko
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kolme (3) hallituksen muuta iäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ol lessaan varapuheenjohtaja.ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä
on läsnä.
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemntistöllä. Äänten mcnnessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. mutta
rnui ssa asioi ssa tulec påiiitökseksi sc rn icl ipidc. .i ota kokor-rksen
puheenj ohtaj a i lnroittaa kannattavansa.

$
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Yhdistyksen toiminnanjohtaia ja muut toimihenkilöt
Yhdistyksellä voi olla toinrinnanjohtaja. jonka hallitus ottaa ja erottaa.
Yhdistyksellä voi olla mr-rita tarvittavia toinrihenkilöitä, jotka hallitus
ottaa

$
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ja erottaa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhd i styksen n i mcr.r k i ri o i ttaa pr"rheer.r.i ohta.i a yksin tai varapuhcenjohtaj a yhdessä sihteerin tai .jonkun hallituksen määräämän hallitr"rksen
jäsenen tai toimihcnkilön kanssa.
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Yhdistyksentilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallitukscn vuosikeftor.nus on
annettava tiIintarkasta.iiIIc viimeistäiin kolnre (3) viikkoa enr.rcn kcviitkokousta. Tilintarkasta.f ien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vhdistvksen
kevätkokousta.

$
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Yhdisfyksen kokouksien koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ol1
toimitettava viimeistäär-r neljätoista (I4) päivää ennen kokousta
lähettämäl lä kutsu kirj al lisena kullekin j äsenelle, ihnoittarnal la
siitä nettisivuilla sekä vhdessä oaikallisessa lehdessä.

$

13

Yhdisfyksen varsinainen kokous
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat loka-marraskuulla kokoontuva
syyskokous ja rnaalis-huhtikuulla kokoontuva kevätkokous.
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Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siiher-r
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (l/10) yhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistii sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kiriallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkvrnmenen (30) päiviin kuluessa vaatinluksen esittärnisestä.
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Äänioikeus, äänivalta.ia päätöksenteko yhclisfyksen
kokouksissa
Jokaisella vähintään kolme (3) kuukautta yhdistyksen varsinaisena
jäsenenä olleella on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni.
I-i säksi ylei surhei luseuroi l la on l isii-ään iä Suomen LJrhei lul i iton vi irneksi vahvistamien seuraluokittclLrpisteiden mukaisesti siten. että.jokaista täyttä klmnrentä ( l0) seuraluokittelupistettä kohden tulee yksi
( l) lisä-ääni.
Kokouksissa saa kukin varsinainen jäsen kiiyttää cnintään yhtä
viidesosaa saapuvi I la olevien varsinaistcn i äsenterr vlrtei sestä äänimäiirästä.

Äänivaltaa käyttäviin edustajan tulee olla edustamansa jäsenen .jäsen,
Sama henkilö saa edustaa vain yhtä iäsentä.

Päätökset tehdään. ellei näöissä säännöissä tosin määrätä, yhdistyksen

kokouksissa yksinkerlaisella äänlcn errcnrrnistöllä. Äanten mennessä
tasan ratkaistaan vaalit arvalla, ntrtta muissa asioissa tulee piiä-

tökseksi se mielipiclc, iota kokouksen puhceniohtaja i lnioittaa kannattavansa.

Kannattavan iäsenen edustajalla on yhdistyksen kokouksissa läsnäoloja puheoikeus. nrutta ei iiänioikeutta.

$

l6

Yhdisfyksen kokouksissa päätettävät asiat
Yhdistyksen s)rys- ja kevätkokousten asioiden lisäksi yhdistyksen
Kokous käsittelee.ja päättää yhdistyksen mahdollisesta lainan
ottamisesta, pantin tai vakuuden antamisesta ja omaisuuden
kiinnittärnisestä tai luovuttamisesta.

$
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat

l.

Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirlan
tarkastajaa.ia kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden kä)'ttä.iät
ja äänimäärät.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväks1aään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloa ja menoarvio, liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaiselle ja kannattavalle
jäsenelle sekä hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille

mahdollisesti suoritettavat palkkiot ja kulukorvaukset
7. Päätctään yhdistykscn lralIituksen.iäscnten lukuntäeirästä
8. Valitaan joka toirren vuosi hallitr-rksen puheenjohtaja ja vuosittain
hallituksen ntuut.jäscnet crovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
I 0. Valitaan tarvittacssa chdokkaat ja heille varahenkilöt eri liittojen.la
yhdistysten toirniel imi in
I 1. Käsitellään rnuut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokoukse n näättåimincn

$ l8 Yhdistyksen
l. Kokouksell

kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
avaus

2. Valitaan kokouksellc puheeniohtaja, sihteeri. kaksi pöytäkirjan
tarkasta.jaa.ia kaksi ääntenlaskijaa.
3.'fodetaan läsnåi olevat .j åisenct. valtuutctut äänioikeuden käyttiiiät
ta aanlmaarat
-fodetaan

4.
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työ.iär.lcstys
(r. Esi tetään toi nr i ntakertornus j a ti l i npäiitös sekä t i l i ntarkastaj i en
Lausurrto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
rnyöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolliselle
8. Käsitellään rnuut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen oäättänrinerr
$
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Jäsenen asiaehdotus yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi

Mikäli ylidistyksen jäsen haluaa

saada

jonkin asian varsinaisen

kokouksen tai ylimääräisen kokouksen kasiteltaväksi on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällr,ttää kokor-rskutsuun.
$
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Sääntöjen muuttaminen ja yhdisfyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttarnisesta

ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (%)
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 varat
samaan tarkoitukseen.

$ 2l Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdisfyslain määräyksiä.
Rovaniemellä 20.04.2010

