LIITE 4

6§ Jäsenyyden lakkaaminen sekä jäsenoikeuksien rajoittaminen

Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen: a)
eroaa;
b) erotetaan liitosta; tai
c) päätetään purkaa.

Varsinainen jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan
sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja
oikeudet ovat voimassa normaalisti.
Hallitus voi erottaa jäsenen lopullisesti tai määräaikaisesti, jos jäsen
a) rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä;
b) toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä;
c) jättää noudattamatta hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä;
d) sallii henkilöjäsenensä, työntekijänsä tai toiminnassa mukana olevan syyllistyvän yllä
mainittuihin rikkomuksiin;
e) jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun; tai
f) jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.
Harkittaessa erottamista tai jäsenoikeuksien rajoittamista, jäsenelle on varattava kohtuullisessa
määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta
jättäminen.
Hallitus voi evätä äänioikeuden tai osallistumisoikeuden varsinaiselta jäseneltä liiton kokouksessa,
jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan säännöissä mainittuun päivämäärään mennessä.
Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, mikäli varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on edelleen
maksamatta, kun kolme (3) kuukautta jäsenmaksulaskun eräpäivästä on kulunut. Päätös
lopullisesta tai määräaikaisesta erottamisesta tai jäsenoikeuksien määräaikaisesta rajoittamisesta
tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun

päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä tai muuten todisteellisesti. Todisteellinen lähetys
on sähköposti siihen osoitteeseen, jonka jäsen on liitolle ilmoittanut.
7§ Kurinpitomenettely

SP:n kurinpitovaltaa käyttää yhdistyksen hallituksen syysliittokokouksen valitsema kurinpitolautakunta tai
kurinpitäjä 3 henkinen kurinpitolautakunta. Kurinpitoa säännellään tarkemmin yhdistyksen kokouksen
hyväksymissä kurinpitomääräyksissä.

SP ja sen jäsenet sitoutuvat lisäksi urheilun ja liikunnan yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja
vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. SP:n jäsenet
sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin
kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä
mainittu kurinpitoelin.

12§ SP:n kokoukset

SP:n varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syysliittokokous. Kevätliittokokous pidetään
huhtikuussatoukokuussa ja syysliittokokous loka-marraskuussa.

Kutsu ja esityslista SP:n varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kaksi viikkoa
etukäteen sähköpostitse tai kirjallisesti postitse. Hallitus laittaa ehdotukset sisältöineen kutsun mukaan
aina, kun se on mahdollista.

Liittokokouksen avaa SP:n hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kunniapuheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai joku muu liittohallituksen jäsen. Kokouksen avaaja johtaa puhetta, kunnes
kokoukselle on valittu puheenjohtaja.

SP:n kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen järjestäytyminen
2) todetaan edustettuina olevat varsinaiset jäsenet ja niiden äänimäärät sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
3) esitetään SP:n vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan tilinpäätöksestä antama lausunto, sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
5) valitaan ehdollepanotoimikunta ja päätetään sen tehtävistä
6) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

SP:n syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen järjestäytyminen
2) todetaan edustettuina olevat varsinaiset jäsenet ja niiden äänimäärät sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
3) päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
4) päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot
5) hyväksytään SP:n strategia ja päätetään strategian mukaisten jaostojen ja valiokuntien asettamisesta,
mikäli strategiakausi on päättymässä
6) päättää tarvittavista jaostoista ja valiokunnista
7) vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen toimintakautensa on päättymässä
9) valitaan hallituksen jäsenet (6-8), mikäli heidän toimintakautensa on päättymässä
10) valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
11) valitaan 3 henkinen kurinpitolautakunta
12) päätetään kurinpitomääräyksien muutoksista
13) käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

