OSA XX ANSIOMERKKI- JA PALKITSEMISSÄÄNNÖT
1.1.

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallitus päättää tehtyjen ehdotusten perusteella
liiton jäsenseurojen, yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen palkitsemisesta
Suomen Pyöräilyunioni ry:n ansiomerkillä tai ansioplaketilla.

1.2.

Palkitsemisen tai huomionosoituksen muodosta päätettäessä huomioidaan
asianomaisen toiminta kansainvälisen pyöräilyjärjestön, kansallisen pyöräilyjärjestön, -alueen, aluejaoston tai seuran johtoelimissä, edustustehtävissä
tai muut pyöräilyä edistäneet toimet.

1.3.

Palkitsemiset suoritetaan Suomen Pyöräilyunionin syys- tai kevätkokouksessa, liiton tai seuran vuosijuhlassa tai vastaavassa tilaisuudessa. Palkitseminen voidaan suorittaa myös huomionosoituksen saajan merkkipäiväonnittelujen yhteydessä.

1.4.

Ansiomerkkiä kannetaan SPU:n tai sen jäsenyhdistyksen tai muiden urheilujärjestöjen juhlatilaisuuksissa, SPU:n ja sen jäsenyhdistyksen kokouksissa tai vastaavissa tilaisuuksissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä
pyöräilykilpailuissa.

1.5.

Ehdotuksen ansiomerkin tai ansioplaketin myöntämiseksi tekevät SPU:n
jäsenseurat, jaostot, valiokunnat tai hallitus. SPU:n hallitukselle osoitettu
ehdotus on toimitettava perusteluineen ja liitteineen liiton toimistoon, vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen suunniteltua jakotilaisuutta.

1.6.

Ansiomerkki tai -plaketti on saajan henkilökohtaista omaisuutta eikä niitä
saa luovuttaa toiselle henkilölle. Kadonneen merkin tilalle voi asianomainen
lunastaa uuden.

1.7.

Palkituista pidetään kortistoa liiton toimistossa.

1.8.

Ansiomerkeistä tai ansioplaketeista peritään liittohallituksen vahvistama
maksu, jonka suorittaa ehdotuksen tekijä.
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ANSIOMERKIT JA ANSIOPLAKETTI
2.1.

Suomen Pyöräilyunionin pronssinen ansiomerkki (PAM)
Pronssinen ansiomerkki annetaan pyöräilyn hyväksi tehdystä työstä, edustustehtävistä tai menestyksestä arvokilpailussa.
Pyöräilyn hyväksi tehdyksi työksi voidaan katsoa mm.:
Saavuttanut kaksi (2) Suomen Mestaruutta
Saavuttanut neljä (4) Suomen mestaruusmitalia
Saavuttanut neljä (4) Suomen ikäluokkamestaruutta
Saavuttanut kahdeksan (8) Suomen ikäluokkamestaruusmitalia
Ollut viisi (5) kertaa virallisen maajoukkueen edustajana
Menestynyt Euroopan tai Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuissa
Ollut kaksi (2) kertaa EM- tai MM-joukkueessa
Pyöräilyn olympiaedustus
Ansiokas harrastustoiminta
SPU:n hallituksessa yksi (1) kausi
SPU:n jaostossa tai valiokunnassa neljä (4) vuotta
Alueen tai piirin jaostossa viisi (5) vuotta
Seuran luottamustehtävissä kuusi (6) vuotta
Toiminta tuomari- ja valmentajatehtävissä
Muu pyöräilyä edistävä teko

2.2. Suomen Pyöräilyunionin hopeinen ansiomerkki (HAM)
Hopeinen ansiomerkki annetaan huomattavasta pyöräilyn hyväksi tehdystä
työstä, edustustehtävistä tai menestyksestä arvokilpailuissa.
Huomattavaksi pyöräilyn hyväsi tehdyksi työksi voidaan katsoa mm.:
Saavuttanut viisi (5) Suomen Mestaruutta
Saavuttanut kymmenen (10) Suomen mestaruusmitalia
Saavuttanut kymmenen (10) Suomen ikäluokkamestaruutta
Saavuttanut kaksikymmentä (20) Suomen ikäluokkamestaruusmitalia
Ollut kymmenen (10) kertaa virallisen maajoukkueen edustajana
Saavuttanut Euroopan tai Pohjoismaitten Mestaruuskilpailuissa mitalin
Ollut neljä (4) kertaa EM- tai MM-joukkueessa
Kaksi (2) pyöräilyn olympiaedustusta
Pitkäaikainen ansiokas harrastustoiminta
SPU:n hallituksessa kaksi (2) kautta
SPU:n jaostossa tai valiokunnassa kahdeksan (8) vuotta
Alueen tai piirin jaostossa kymmenen (10) vuotta
Seuran luottamustehtävissä kaksitoista (12) vuotta
Valittu kv- pyöräilyjärjestön johtoelimiin
Huomattava teko tuomari- tai valmentajatehtävissä
Muu huomattava teko pyöräilyn hyväksi.
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2.3. Suomen Pyöräilyunionin kultainen ansiomerkki (KAM)
Kultainen ansiomerkki annetaan erityisen suurista ansioista pyöräilyn hyväksi tehdystä työstä, edustustehtävistä tai menestyksestä arvokilpailuissa.
Erityisen suuriksi ansioiksi voidaan katsoa mm. :
Saavuttanut viisitoista (15) Suomen Mestaruutta aikuisten sarjassa
Saavuttanut kolmekymmentä (30) Suomen mestaruusmitalia miesten tai
naisten sarjassa
Ollut kolmekymmentä (30) kertaa virallisen maajoukkueen edustajana
Saavuttanut Euroopan tai Pohjoismaiden Mestaruuden
Ollut kahdeksan (8) kertaa EM- tai MM-joukkueessa
Kolme pyöräilyn olympiaedustusta
Pitkäaikainen erityisen ansiokas harrastustoiminta
SPU:n hallituksessa viisi (5) kautta
SPU:n jaostossa tai valiokunnassa viisitoista (15) vuotta.
Alueen tai piirin jaostossa kaksikymmentä (20) vuotta
Seuran luottamustehtävissä kaksikymmentäviisi (25) vuotta
Ansiokas toiminta kv-pyöräilyjärjestön luottamustehtävissä
Erityisen huomattava teko tuomari- tai valmentajatehtävissä
Muu erityisen huomattava teko pyöräilyn hyväksi
2.4. Suomen Pyöräilyunionin ansioristi (PAR)
Ansioristi annetaan erityisen suurista ja mittavista ansiosta pyöräilyn hyväksi
tehdyssä työssä.
Ansiomerkki voi olla samanaikaisesti enintään kuudella elossa olevalla asioituneella henkilöllä.
Merkin myöntää SPU:n hallitus.
2.5. Ansioplaketti
Suomen Pyöräilyunionin numeroitu ansioplaketti (AP) annetaan kiitokseksi ansiokkaasta toiminnasta Suomen pyöräilyn hyväksi.
Plaketti voidaan ojentaa yhteistyökumppaneille, -järjestöille tai henkilöille.
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PALKITSEMISET
3.1. Unionin viiri (standaari)
Unionin viiriä (standaari) käytetään liiton kokouksissa, juhlatilaisuuksissa jne. Viiri
(standaari) voidaan ojentaa myös juhla- ja edustustilasuukissa sekä merkkipäivillä.
3.2. Unionin kunniakirja
Suomen Pyöräilyunionin kunniakirja voidaan antaa tunnustuksena ansiokkaasta
toiminnasta Suomen pyöräilyn hyväksi. Kunniakirja voidaan antaa myös muiden
tunnustusten yhteydessä.
3.3. Suomen Pyöräilyunionin merkki
Suomen Pyöräilyunionin merkki on kaikkien vapaasti ostettavissa oleva liiton tunnus. Merkkiä voidaan myydä erilaisissa tapahtumissa ja antaa esim. maajoukkuevierailuilla.
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OSA XXI SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry:n TOIMINTASÄÄNNÖT
Sisältää pykälät 1-19 (hyväksytty syyskokouksessa 21.11.1999)
1§

Liiton nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Pyöräilyunioni ry, Finlands Cykel Union rf.
Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään yhdistyksestä epävirallista nimeä
The Cycling Union of Finland.
Liiton kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena on koko Suomi ja virallisina
kielinä suomi ja ruotsi, tiedotus- ja pöytäkirjakielenä suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto.

2§

Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on kehittää, ylläpitää ja seurata toimintaa, jolla jäsenseurat voivat edistää jäsentensä pyöräilyharrastusta ja tavoitteiden saavuttamista kaikilla tasoilla eri pyöräilymuodoissa sekä toimia niiden yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten valtakunnallisena liittona, joissa harrastetaan pyöräilyä tai edistetään pyöräilytoimintaa näiden sääntöjen edellyttämin tavoin ja jotka on hyväksytty liiton jäseneksi näiden sääntöjen mukaisesti. Jäsenistä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenseura. Liiton
toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Liitto pyrkii toiminnassaan edistämään sukupuolten välistä tasaarvoa.

3§

Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1)

järjestää pyöräilyyn liittyvää valmennus-, neuvonta-, valistus- ja
koulutustyötä.

2)

edistää pyöräilyä harrastavien yhdistysten perustamista ja tukee
niiden toimintaa.

3)

huolehtii jäsenten toimintaedellytysten kehittymisestä.

4)

laatii ja vahvistaa näiden sääntöjen määräämin tavoin pyöräilyssä ja liiton muussa toiminnassa noudatettavat säännöt, valvoo sääntöjen noudattamista ja ratkaisee niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet.

5)

Ohjaa ja valvoo jäsenseurojensa kilpailutoimintaa Suomessa ja
ulkomailla, päättää Suomen mestaruuskilpailujen järjestämistavasta, Suomen osallistumisesta kansainvälisiin pyöräilykilpailuihin ja edustuksesta niissä, kilpailulisenssien myöntämisestä,
järjestää kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä myöntää
Suomen mestaruuskilpailujen ja Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen luvat.
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4§

6)

edustaa jäsenliittona Suomessa Kansainvälistä pyöräilyliittoa
(U.C.I.), Euroopan Pyöräilyliittoa (UEC) ja Nordiska Cykelförbundetia (NCF) ja valvoo mainittujen liittojen sääntöjen ja määräysten noudattamista.

7)

tiedottaa pyöräilyyn liittyvissä asioissa ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

8)

esittää toiminta- ja valmennusmääräraha-avustuksia niitä jakaville organisaatiolle ja viranomaisille.

9)

osallistuu pyöräilyn asiantuntijaorganisaationa erilaisiin pyöräilyä edistäviin hankkeisiin.

10)

hankkii aatteellisen toimintansa tukemiseksi varoja järjestämällä
keräyksiä ja arpajaisia, omistaa ja ylläpitää pyöräilyurheilussa
tarvittavia laitoksia, harjoittaa kustannus-, kirjanpito- ja kopiotoimintaa, hankkii ja myy urheiluvälineitä jäsenseuroille

11)

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta

Liiton jäsenyydet
Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.
Liitto kuuluu jäsenenä:
Union Cycliste Internationale
Union Eropéenne de Cycliste
Nordiska Cykelförbundet
Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Suomen Olympiayhdistys ry
Suomen Kuntoliikuntaliitto ry
Nuori Suomi ry

5§

UCI
UEC
NCF
SLU
OK
KUNTO
NS

Liiton jäsenet
Liittohallitus voi hyväksyä liiton varsinaisiksi jäseniksi rekisteröidyt yhdistykset, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää pyöräilyä ja jotka sitoutuvat
noudattamaan liiton sääntöjä. Liiton tukijäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa.
Liitohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.
Jäsenseurojen on annettava liittohallitukselle pyydetyt tiedot toiminnastaan,
jäsenluvustaan ja osoitteistaan.
Jäsenseuroilta perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää syyskokous.
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Jäsenseura on toiminnassaan velvollinen noudattamaan liiton sääntöjä ja
tarkoitusperiä sekä liiton elinten toimivaltansa puitteissa antamia määräyksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
6§

Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet voimassa olevan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen pyöräilyliiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan
Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten sääntöihin.

7§

Liitosta eroaminen ja erottaminen sekä muut kurinpitotoimet
Jäsenseura voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan liittokokouksessa.
Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä
on ilmoitettu.
Liittohallitus voi erottaa jäsenseuran, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa.
Liittohallitus voi myös päättää jäsenenseuran sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta
päättää liittohallitus sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen
vahvistamissa kurinpitomääräyksissä. Liittohallitus voi evätä äänioikeuden
jäsenseuralta liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä
tarkoitettuja maksujaan liittokokoukseen mennessä.
Liittohallitus voi päättää myös jäsenseuran jäseneen kohdistuvasta liiton
alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta, sakosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa
kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon
viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
Päätöksestä saa valittaa pyöräilyn oikeusturvalautakunnalle ja/tai urheilun
oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

8§

Liiton toimielimet
Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää
liittohallitus. Muita liiton toimielimiä ovat pyöräilyjaostot ja hallituksen asettamat valiokunnat.
Varsinaisia liittokokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous
maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Liittokokouksen
ajan ja paikan määrää liittohallitus. Kokouskutsu lähetetään jäsenseuroille
kirjallisesti viimeksi liitolle jäsenluetteloon merkittäväksi ilmoitettuun osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu liiton jäsenlehdessä vähintään 30 päivää
ennen kokousta.
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Asiat, jotka jokin jäsenseura haluaa saada käsiteltäväksi varsinaisissa liittokokouksissa, on esitettävä kirjallisesti liittohallitukselle vähintään 60 päivää
ennen ilmoitettua kokousajankohtaa.
Ylimääräinen liittokokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai kun liittokokous niin päättää tai kun vähintään neljäsosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen
esityksen. Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle samalla
tavoin kuin varsinainen liittokokous.
Liittokokous on avoin jäsenseurojen jäsenille. Äänioikeus on vain yhdellä
jäsenseuran valtuuttamalla kokousedustajalla. Muilla jäsenseurojen edustajilla on puheoikeus.
Kokousedustajan on liittokokouksessa oltava sen jäsenseuran jäsen, jota
hän edustaa, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa kuin yhtä jäsenseuraa.
Liittokokouksessa on jokaisella jäsenseuralla yksi perusääni ja sen lisäksi
korkeintaan viisi lisä-ääntä. Lisä-äänet määräytyvät viimeksi päättyneen toimintapistekauden aikana jäsenseuran yhteenlasketuista toimintapisteistä.
Toimintapistekausi on marraskuun 1. päivästä seuraavan vuoden lokakuun
31. päivään.
Liittokokouksessa voi jäsenseuralla olla yhteensä enintään kuusi ääntä,
mutta mikään jäsenseura ei saa käyttää äänestyksessä enempää kuin viidesosaa kaikista kokouksessa edustettuina olevien jäsenseurojen yhteenlasketusta äänimäärästä.
Liittokokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide.
Liittokokouksen avaa liiton hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan kunniapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu liittohallituksen tehtävään nimeämä liittohallituksen jäsen. Kokouksen avaaja johtaa
puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajaksi on valittava äänivaltainen kokousedustaja.
Toimintapisteiden lukumäärän mukaan jäsenseurojen äänimäärät ovat perusääni mukaan luettuna seuraavat:
äänimäärä toimintapisteiden lukumäärä
1
2
3
4
5
6
Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2005

0 - 49
50 - 99
100 - 199
200 - 349
350 - 499
500 708

OSAT XX-XXII

Toimintapisteet määräytyvät seuraavasti:
1. Rekisteröidyt jäsenet
Jäsenseura saa yhden toimintapisteen jokaisesta rekisteröidystä jäsenestä,
kuitenkin enintään 100 pistettä. Jäseneksi katsotaan henkilö, joka on todistettavasti rekisteröity jäsenseuran jäsen.
2. Rekisteröidyt pyöräilijät
Jäsenseura saa kymmenen (10) toimintapistettä jokaisesta 18 vuotiaasta ja
tätä nuoremmasta rekisteröidystä pyöräilijästä, viisi (5) toimintapistettä jokaisesta toimintavuonna 19 vuotta täyttävästä ja tätä vanhemmasta 31.10.
mennessä rekisteröidystä pyöräilijästä. Rekisteröity pyöräilijä on se, jolla on
liiton vuosittain antama Kansainvälisen Pyöräilyliiton (Union Cycliste Internationale, U.C.I.) mukainen kilpailulisenssi.
3. Rekisteröidyt tuomarit
Jäsenseura saa jokaisesta 18 vuotta täyttäneestä rekisteröidystä tuomarista toimintapisteitä seuraavasti: kansainvälinen komissaari 30 p., kansallinen
komissaari 20 p., lähettäjä-luokka 10 p., ensimmäinen luokka 5 p. ja toinen
luokka 1 p. Tuomareiden rekisteröinnin suorittaa liitto.
4.Järjestetyt kilpailut
Jäsenseura saa järjestämistään kilpailuista ja kuntopyöräilytilaisuuksistaan
toimipisteitä seuraavasti:
- Euroopan tai Pohjoismaiden Mestaruuskilpailu (100 pistettä)
- Ikäluokka- tai Suomen Mestaruuskilpailu (80 pistettä)
- Kansainväliseen kilpailukalenteriin sisältyvä kilpailu (100 pistettä)
- Kotimaiseen kansalliseen kilpailukalenteriin sisältyvä kilpailu (50 pistettä)
- Kuntopyöräilykalenteriin sisältyvät kuntopyöräilytapahtuma (20 pistettä)
Useampipäiväisten kilpailujen järjestämisestä jäsenseura saa toimipisteitä
kultakin päivältä erikseen, enintään kuitenkin kolmelta päivältä. Jos kilpailujen järjestäjä on seurayhtymä, jaetaan toimipisteet järjestävien seurojen
kesken. Jos samassa yhteydessä järjestetään useamman tasoisia kilpailuja, saa jäsenseura toimipisteitä vain arvokkaimman mukaan.
9§

Kevätkokous
Sääntömääräiset asiat ovat seuraavat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat sekä niiden äänimäärät
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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5) Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7) Käsitellään muut liittohallituksen ja/tai jäsenseurojen näiden sääntöjen
määräämässä järjestyksessä esittämät asiat
10 §

Syyskokous
Sääntömääräiset asiat ovat seuraavat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat sekä niiden äänimäärät
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään liittohallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
6) Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
7) Päätetään jäsenseuroilta ja tukijäseniltä perittävistä jäsenmaksuista
8) Valitaan
a)
b)
c)
d)
e)
f)

joka toinen vuosi kahdeksi vuodeksi liittohallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään myös liiton puheenjohtajaksi
kahdeksi vuodeksi neljä liittohallituksen muuta jäsentä erovuoroisten tilalle
kahdeksi vuodeksi mahdollisten pyöräilyjaostojen puheenjohtajat erovuoroisten tilalle
kaksi tilintarkistajaa ja heille kaksi varatilintarkistajaa
joka toinen vuosi kahdeksi vuodeksi oikeusturvalautakunnan
kolme jäsentä
vuodeksi vaalilautakunnan kolme jäsentä

9) Vahvistetaan kilpailusäännöt ja määräykset
10) Käsitellään muut liittohallituksen ja jäsenseurojen näiden sääntöjen
määräämässä järjestyksessä esittämät asiat.
11 §

Liittohallitus
Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden sääntöjen ja
liittokokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa liittoa ja valita liiton
edustajat muihin yhteisöihin, valita jaostot, valiokunnat ja työryhmät. Liittohallitus hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta. Liittohallitus ottaa palvelukseen
ja vapauttaa liiton palkkaamat toimihenkilöt.
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Liittohallitukseen kuuluu:
- syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja.
- syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kahdeksan
muuta jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa puolet. Jos liittohallituksen
jäsen eroaa tai erotetaan tai jaoston puheenjohtaja kesken toimikauttaan on
estynyt tehtävänsä hoitamisesta, liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kolme
sen jäsentä sitä pyytää kirjallisesti puheenjohtajalta määrätyn asian käsittelemistä varten. Liittohallitus on tällöin kutsuttava koolle vähintään kahden
viikon kuluessa siitä, kun pyyntö on puheenjohtajalle toimitettu.
Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Henkilövaali ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet
valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
12 §

Pyöräilyjaostot
Liittohallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia pyöräilyjaostoja hoitamaan
eri pyöräilylajien asioita. Pyöräilyjaostojen puheenjohtajat valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jaoston puheenjohtajaksi voidaan
valita myös henkilö, joka ei ole liittohallituksen jäsen. Myös pyöräilyjaoston
muut jäsenet voivat olla liittohallitukseen kuulumattomia asiantuntijoita, jotka liittohallitus nimeää. Pyöräilyjaostojen puheenjohtajilla, jotka eivät ole liittohallituksen jäseniä, on oikeus osallistua liittohallituksen kokouksiin, joissa
heillä on oman jaostonsa asioita käsiteltäessä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

13 §

Vaalilautakunta
Liiton varsinainen syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan vaalilautakunnan, joka koostuu kolmesta henkilöstä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Vaalilautakunnan tehtävänä on syyskokouksessa esittää ehdotuksensa hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi eroamisvuorossa olevien tilalle sekä
esittää ehdotuksensa jaostojen puheenjohtajiksi sekä tilintarkastajiksi ja
näiden varamiehiksi seuraavaksi toimikaudeksi.
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14 §

Pyöräilyn oikeusturvalautakunta
Liiton varsinainen syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan oikeusturvalautakunnan, joka koostuu kolmesta henkilöstä. Lautakunta valitsee itse puheenjohtajan.
Pyöräilyn oikeusturvalautakunnan tehtävänä on käsitellä suosituksia antavana elimenä urheilijan, toimitsijan tai jäsenyhdistyksen tekemiä valituksia,
jotka koskevat Suomen Pyöräilyunionia tai sen organisaatiossa olevia jaostojen ja valiokuntien tekemiä päätöksiä. Päätökset voivat koskea erottamista liiton jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamista, kurinpitotoimia, tai tapauksia joissa on kysymys sääntöjen vastaisista päätöksistä.
Pyöräilyn oikeusturvalautakunnan tulee kuulla asianomaisia ja tarvittaessa
ulkopuolisia asiantuntijoita.
Pyöräilyn oikeusturvalautakunta voi osapuolten niin sopiessa toimia myös
välimiesoikeutena taloudellisissa kysymyksissä sekä antaa lausuntoja pyöräilyn urheilutoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.
Pyöräilyn oikeusturvalautakunta ei voi ottaa ratkaistavaksi asioita, jotka on
ratkaistu tai joita käsitellään yleisessä tuomioistuimessa, urheilun oikeusturvalautakunnassa tai välimiesoikeudessa.

15 §

Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja ansiomerkit
Henkilö, joka liiton puheenjohtajana toimien pitkän aikaa tai muuten toiminnallaan on erinomaisessa määrin edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista, voidaan liittohallituksen esityksestä liittokokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalla on
oikeus osallistua liittohallituksen kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus.
Henkilö, joka pitkän aikaa toimien tai muuten toiminnallaan on erinomaisessa määrin edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista, voidaan liittohallituksen esityksestä liittokokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniajäseneksi.
Ansiomerkkien myöntämisestä ja muista liiton jäsenseuroja ja niiden henkilöjäseniä sekä muita yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä koskevista huomionosoituksista päättää liittohallitus liittokokouksen vahvistamien, näitä asioita koskevien ohjesääntöjen puitteissa.

16 §

Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun liittohallituksen jäsenen tai liittohallituksen määräämän henkilön kanssa.

17 §

Liiton toiminta- ja tilikausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on
annettava kirjallinen lausunto liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
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18 §

Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 §

Liiton purkaminen
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa varat on luovutettava pyöräilyn edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
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OSA XXII PYÖRÄILYN TUOMARIKURSSI JA -KOE
Ohjeet koulutustilaisuuden järjestämiseksi
22.1.

Koulutusosa

22.1.1.

Kurssi pidetään kahdessa osassa (yhtenä tai kahtena päivänä). Ensin käytetään 2-4 tuntia kilpailusääntöjen ja kilpailumääräysten kilpailusääntöjen
tutkimiseen kouluttajan johdolla (SPU:n kilpailusäännöt ja kilpailumääräykset).

22.1.2.

Aluksi selvitetään lyhyesti tuomarijärjestelmä, tuomarin ja toimitsijan vastuu
ja tehtävät. Tämän jälkeen käsitellään säännöt kohta kohdalta, joko luentona tai keskustellen.

22.1.3.

Ratakilpailuissa toimiville ja lähettäjä-luokan tuomareille suunnatussa koulutuksessa paneudutaan erityisesti ratakilpailuja koskeviin kohtiin.

22.1.4.

Maastopyöräilykilpailuissa toimivien tuomareiden koulutuksessa perehdytään erityisesti maastopyöräilyn kilpailusääntöihin ja määräyksiin.

22.1.5.

Ns. yleisellä kurssilla tarkastellaan kaikkia osa-alueita, painottaen maantiekilpailuihin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. Keskustelu ja erilaiset käytännön
esimerkit tehostavat ja elävöittävät opetusta.

22.1.6.

Eri luokkien kokelaille tulisi olla omat opetustilat tai jopa eri tilaisuudet. Samassa tilaisuudessa voidaan kuitenkin kouluttaa esim. II- ja I-luokan tuomareita.

22.1.7.

Kouluttajalla tulisi olla mukanaan pyörä (aika-ajo, maasto, rata), esim. välityksen tarkistamisen esittämiskesi. ajoasu, vanteita, kypärä, jne.

22.2.

Tuomarikoe

22.2.1.

Opetusjakson (luennon) jälkeen (mieluummin 1 viikon kuluttua) pidetään
kirjallinen koe, jossa kullekin kokelaalle esitetään 20-30 kysymystä. Jokaiseen esitettyyn kysymykseen on annettava hyväksyttävä kirjallinen vastaus.
Kouluttaja poimii kysymykset SPU:n kysymyssarjasta. Kysymykset voidaan
valita sekaisin kaikista ko. luokan tai alemman luokan kysymyssarjoista
(esim. 15 kysymystä yleisistä aiheista ja loput painottuen esim. rata-, maasto- tai maantiepyöräilyyn).

22.2.2.

Oppilaille jaetaan kysymyssarjat, joissa on tai on merkitty ne 20-30 kysymystä, joihin vastaus vaaditaan. Kouluttaja voi poimia (kirjoittaa) kokelaille
esitettävät kysymykset myös erilliselle paperille.

22.2.3.

Tuomarikurssille voivat osallistua vähintään 15 vuotta täyttäneet henkilöt.
Kurssin kouluttajat, SPU:n sääntö- ja tuomarivaliokunta sekä alueet ovat
vastuussa koulutuksen tasosta ja annettujen ohjeiden noudattamisesta.
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22.2.4.

Kirjallisessa kokeessa on sallittava vähintään 90 min vastausaikaa. Kokeessa tulee noudattaa seuraavia periaatteita:
II-luokka
säännöt saavat olla esillä ja kokeen aikana sallitaan keskustelu kouluttajan
valvonnassa (säännöt saavat olla esillä, mutta jokaisen on työskenneltävä
itsenäisesti).
I-luokka
Säännöt ei saa olla esillä eikä keskustelua sallita. I-luokan kokelaalla tulee
olla II-luokan pätevyys ja komissaari-luokan kokelaalla I-luokan pätevyys.
Kn- komissaari-luokka
kouluttajana toimii kansainvälinen komissaari ja kokelaalla tulee olla Iluokan pätevyys ja vähintään kaksi vuotta käytännön tuomarityöskentelyä
cup ja SM-tason kilpailuissa. Komissaari-luokan kokeeseen sisältyy teoriaja käytännönosuus.

22.3.

Suoritusjärjestys

22.3.1.

Tuomarikortit on suoritettava järjestyksessä II -> I -> Komissaari. Ylemmän
luokan korttia ei voi suoritta ennen alempien korttien suoritusta. Eri luokkien
suorittamisen välissä on oltava vähintään yksi kilpailukausi.

22.3.2.

Hyväksyttävästi kokeen suorittaneelle toimitetaan luokkaa vastaava tuomarikortti. Tuomarikortista peritään SPU:n hallituksen vahvistama maksu.
Tuomarikorttien ja sääntöjen hinnat julkaistaan vuosittain SPU:n julkaisuissa.

22.4.

Kurssin kouluttaja/t

22.4.1.

Kurssien kouluttajina ovat oikeutettuja toimimaan komissaari- tai I-luokan
tuomarit. Kansallisen komissaarikurssin pääkouluttajan tulee olla vähintään
kansallinen komissaari.

22.5.

Kurssimaksu ja materiaali

22.5.1.

II- ja I- luokkien kurssimaksun suuruudeksi suositetaan 10 euroa/ henkilö.
Kurssimaksulla peitetään kurssin järjestämisestä aiheutuvia kuluja (esim.
kouluttajan matkakulut). Järjestävä alue tai seura voi kuitenkin itse määrätä
maksun suuruudesta ja sen käytöstä.

22.5.2.

Säännöt tulee olla jokaisella pyöräilyn tuomarilla. Säännöistä peritään erillinen maksu.

22.5.3.

Ohjeet tuomarikurssin ja -kokeen järjestämiseksi ja kysymyssarjat ovat tilattavissa SPU:n toimistosta. Materiaalista peritään erillinen maksu.
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22.6.

Kokeen hyväksyminen

22.6.1.

Annetut vastaukset tarkistaa kouluttaja, joka lähettää hyväksyttävästi tuomarikurssin ja -kokeen suorittaneista henkilöistä tiedot SPU:n lomakkeella
(nimi, seura, syntymäaika, osoite ja suoritettu luokka) tuomarikoulutuksesta
vastaavalle henkilölle. Tiedot on toimitettava kahden viikon kuluessa kokeen suorittamisesta.

22.7.

Tuomarikortit ovat voimassa

22.7.1.

Tuomarikortti on voimassa kolme (3) kalenterivuotta. Tuomarikortin voimassaolo siirtyy vuodella eteenpäin, mikäli kortin haltija on:
a)
osallistunut tuomarikurssille,
b)
osallistunut jatkokoulutukseen,
c)
erikoistehtävien perusteella (toiminta sääntövaliokunnassa, tuomarikouluttajana, sääntömateriaalin tuottajana, -kääntäjänä)
d)
toiminut toimitsijana tai tuomarina, tuomarikortin luokkaa vastaavissa tehtävissä.

22.7.2.

Mikäli kortti on ollut vanhentuneena kauemmin kuin 6 kk, voidaan kortti uusia vain uuden tuomarikokeen perusteella.

22.7.3.

Komissaari-luokan kortti on voimassa 65 -ikävuoteen saakka.

22.7.4.

I - II - luokan kortti on voimassa 70 -ikävuoteen saakka. Hakemuksesta tai
sääntö- ja tuomarivaliokunnan esityksestä voimassaoloa voidaan jatkaa.

22.7.5.

Tuomaritehtävissä toimivan tulee olla vastuullinen ja täysi-ikäinen.

22.7.6.

SPU:n tuomarikoulutuksesta vastaava henkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita
ja apua tuomarikouluttajille ja aluetoimikunnille. SPU:n toimistosta voi tilata
säännöt, ohjeet koulutustilaisuuden järjestämisestä ja kysymyssarjat. Tuomarikoulutuksesta vastaava henkilö pitää tuomarikortistoa ja häneltä voi
tiedustella esim. voimassa olevien korttien haltijoita.

22.7.7.

SPU:n alueiden vastuuhenkilöiltä (Pyöräilyn vuosikirja) voi tiedustella alueilla toteutettavista koulutustilaisuuksista.
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