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1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Pyöräily ry, ruotsiksi Finlands Cykel rf.
Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Cycling Finland.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä lyhennystä SP. SP:n
kotipaikka on Helsinki. SP:n viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.
Pöytäkirjakielenä on suomi.

2§ Tarkoitus

SP on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SP tukee
toiminnallaan jäsenten ja niissä toimivien ihmisten toimintaa
pyöräilyn, urheilun ja liikunnan parissa koko elämän ajan. SP:n
toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, kestävä kehitys,
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo), urheilun reilun pelin periaatteet, ja
päihteiden vastaisuus. SP:n tarkoituksena on edistää ja kehittää
huippu-, kilpa- ja harrastepyöräilyä sekä olla näiden
tarkoitusperien hyväksi toimivien jäsentensä valtakunnallinen
keskusjärjestö.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi SP:
- auttaa jäsenyhdistysten omaa toimintaa neuvonnalla ja
koulutuksella
- kiinnittää ehdotusten, anomusten, alustusten ym. kautta valtion ja
viranomaisten huomiota eri pyöräilymuotojen kilpa- ja
harrastetasoille tarpeellisten suorituspaikkojen kehittämiseen ja
hankkimiseen
- edistää pyöräilyä harrastavien urheiluseurojen perustamista
neuvonnalla
- edistää, kehittää ja valvoo jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten
pyöräilyn kilpailu-, valmennus- ja koulutustoimintaa sekä pyöräilyn
edunvalvontaa kotimaassa ja ulkomailla neuvonnalla, koulutuksella ja
taloudellisella tuella
- valvoo huippupyöräilijöiden etuja yhteistyössä Suomen
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa
- edustaa jäsenliittona Suomessa kansainvälistä pyöräilyliittoa
(UCI/Union Cycliste Internationale), Euroopan Pyöräilyliittoa
(UEC/Union Européenne de Cycliste) sekä Pohjoismaista
Pyöräilyliittoa (NCF/Nordiska Cykelförbundet) ja valvoo näiden
järjestöjen sääntöjen ja määräysten noudattamista
- laatii ja vahvistaa toimialansa säännöt sekä valvoo niiden
sääntöjen ja määräysten noudattamista
- toimeenpanee rahankeräyksiä ja arpajaisia varojen hankkimiseksi
- vastaanottaa lahjoja ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä
- tukee pyöräilyn edustusurheilijoiden, asiantuntijoiden ja
valmentajien opiskelua ja opintoja neuvonnalla ja yhteyksiä luomalla
- hankkii ja myy urheiluun liittyviä välineitä jäsenilleen
- toteuttaa pyöräilyyn liittyvää koulutusta, tutkimusta, julkaisu-
sekä - viestintätoimintaa
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4§ Yhteistoiminta

SP voi olla jäsenenä ja yhteistoiminnassa eri yhteisöissä.
Yhteisöjen jäsenyyksistä päättää hallitus.

5§ SP:n jäsenet

SP:n varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt
yhdistykset, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää pyöräilyä
ja liikuntaa.

SP:n tukijäseneksi voidaan hyväksyä luonnolliset henkilöt ja
yhteisöt.

Jäsenet hyväksyy SP:n hallitus. SP:n varsinaiseksi jäseneksi
hyväksytyn yhdistyksen tulee välittömästi maksaa liittokokouksen
vahvistama liittymismaksu, jos liittokokous on sellaisen määrännyt.

SP voi periä varsinaisilta jäseniltä ja tukijäseniltään vuosittaista
jäsenmaksua. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisilla ja
tukijäsenillä. Varsinaisten jäsenten erisuuruiset jäsenmaksut voivat
perustua seurojen tai jaostojen jäsenmäärään.

Jäseniltä voidaan periä palvelumaksuja SP:n palvelujen
käyttämisestä. SP:n syyskokous päättää vuosittain jäsenmaksuista ja
niiden suuruudesta. Hallitus päättää palvelumaksuista.

SP:n jäsenten on lähetettävä hallitukselle sen vaatimat tiedot
jäsenen toiminnasta, jäsenmäärästä ja muista hallituksen pyytämistä
tarpeellisista tiedoista hallituksen vaatiman järjestelmän kautta.
Hallitus voi määrätä enimmillään 500 euron sanktiomaksun, jos jäsen
ei toimita vaadittuja tietoja.

Henkilö, joka on toiminnallaan erityisen ansiokkaasti edistänyt SP:n
tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liittokokouksen päätöksellä
kutsua SP:n kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi, jos
vähintään 3/4 liittokokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.
Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
SP:n varsinaisissa kokouksissa.

SP:n kunnia-, ansio- tai tunnustusmerkkien sekä plakettien ja
standaarien myöntäminen tapahtuu liittokokouksen hyväksymien
ansiomerkki- ja palkitsemissääntöjen mukaisesti.

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
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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 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.

8§ Sitoutuminen urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan

Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun
oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.
Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun
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oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan
toimivaltaan.

9§ Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin
voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman
antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten
kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen
allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin
sääntöihin.

10§ Kilpailutapahtumien- tai -tulosten manipulointi

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin
ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia.
Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat
velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden
järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman
kilpailunsa kilpailutapahtumista.

11§ SP:n päätöksenteko

Päätösvaltaa käyttää SP:n liittokokous. Liittokokouksiin on
varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa
maaliskuun loppuun mennessä, oikeus lähettää yksi (1) valtakirjalla
äänioikeutettu edustaja, sekä yksi (1) lisäedustaja. Varsinaisen
jäsenen puhe- ja äänioikeutta käyttää valtakirjalla ilmoitettu
edustaja.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan liittokokouksessa tulee
varsinaisten jäsenten ilmoittaa liittokokoukseen osallistuva
äänioikeutettu edustaja sekä mahdollinen lisäedustaja.
Kokousedustajan on liittokokouksessa oltava sen varsinaisen jäsenen
jäsen, jota hän edustaa, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa kuin
yhtä SP:n varsinaista jäsentä. Liittokokouksissa on kullakin SP:n
varsinaisella jäsenellä yksi (1) perusääni.

Äänimäärät yhdestä neljään (1-4) määräytyvät jäsenseuran tai
yleisseuran kyseessä ollessa pyöräilyjaoksen tai vastaavan elimen
liittojäsenmaksun maksaneiden jäsenien perusteella.

1-50 1 ääni
51-100 2 ääntä
101-200 3 ääntä
201 tai enemmän 4 ääntä

Mahdollinen perhejäsenyys määritellään yhdeksi (1) jäsenyydeksi.

Äänimäärä kokoukseen määräytyy kaksi kuukautta liittokokousta
edeltävän kuukauden ensimmäisen (1) päivän liiton jäsenmaksun
maksaneiden jäsenten perusteella.

Liittokokouksessa varsinainen jäsen ei saa käyttää äänestyksessä
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enempää kuin viidesosaa kaikesta kokouksessa edustettuina olevien
varsinaisten jäsenten 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.

Hallituksen jäsenillä ja liiton toimihenkilöillä on läsnäolo- ja
puheoikeus liittokokouksissa. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja
puheoikeuden muillekin henkilöille. Tukijäsenillä on
liittokokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

12§ SP:n kokoukset

SP:n varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syysliittokokous.
Kevätliittokokous pidetään huhti-toukokuussa 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
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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

SP:n ylimääräinen liittokokous pidetään, jos SP:n liittokokous tai
hallitus niin päättää tai jos kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista
jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelemistä varten vaatii. Kutsu
ja esityslista SP:n ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä
jäsenille sähköpostitse tai kirjallisesti postitse vähintään kaksi
viikkoa etukäteen.

Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asiansa varsinaisen kokouksen
esityslistalle, on ilmoitettava siitä sähköisesti tai kirjallisesti
SP:n hallitukselle kuukausi ennen kevät- ja syysliittokokousta.
Hallituksen on ilmoitettava kokouspäivämäärä 6 viikkoa ennen
kokousta.

Etäosallistuminen Suomen Pyöräily ry:n kokouksiin on mahdollista
teknisen apuvälineen avulla. Tekninen apuväline voi olla esimerkiksi
reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys.Hallitus voi päättää kokoukseen
osallistumisen ehdoksi ilmoittautumisen tiettyyn päivämäärään
mennessä.

13§ Hallinto

SP:n asioita hoitaa hallitus. Hallituksen alaisena on SP:n toimisto,
jota johtaa hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. Hallituksen
muodostaa puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kahdeksan
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan yksi (1) tai kaksi (2)
varapuheenjohtajaa.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on neljä
kalenterivuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta
tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on
kokouksessa.

Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
henkilövaaleissa arpa.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitsee
liittokokous toisen hänen tilalleen toimikauden loppuajaksi, mikäli
katsoo sen tarpeelliseksi.

SP:yyn säännöllisessä työsuhteessa oleva henkilö ei voi kuulua
hallitukseen.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa SP:n asioita yhdistyslain, näiden
sääntöjen ja SP:n kokousten päätösten mukaisesti.
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Hallituksen tehtävänä on mm:
- kutsua koolle SP:n kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät
asiat
- edustaa Suomen Pyöräily ry:tä
- pitää jäsenluetteloa sekä hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet
- nimetä puheenjohtaja ja jäsenet liittokokouksen asettamiin
jaostoihin ja valiokuntiin, sekä asettaa avukseen ja asioita
valmistelemaan työryhmiä.
- hoitaa SP:n taloutta ja tilinpitoa ja laatia toimintasuunnitelma,
talousarvioesitykset sekä vuosikertomus
- päättää jäseniltä perittävien palvelumaksujen suuruus
- myöntää Suomen mestaruuskilpailujen, kansainvälisten ja
kansallisten kilpailujen järjestämisluvat
- hyväksyä kilpailukalenteri
- vahvistaa Suomen ennätykset ja pitää niistä kirjaa
- tehdä esitykset olympiakomitealle ja muille yhteisöille

- valita liiton edustajat arvokilpailuihin, sekä kongresseihin ja
kokouksiin
- ottaa palvelukseen ja erottaa liiton toimihenkilöt, määritellä
heidän tehtävänsä sekä sopia palkka- ja muista eduista
- laatia ja hyväksyä liiton ja muiden yhteisöjen väliset sopimukset
ja tarvittaessa esitellä ne liittokokoukselle hyväksyttäväksi
- myöntää SP:n viirit, standardit, ansiomerkit ja kunniaplaketit
- myöntää kilpailijoiden lisenssit

14§ SP:n nimen kirjoittaminen

SP:n nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
toiminnanjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen
määräämän henkilön kanssa.

15§ Tilikausi

SP:n tilikausi on kalenterivuosi.

16§ Sääntöjen muuttaminen

SP:n sääntöjä voidaan muuttaa, jos sääntömuutosta on
liittokokouksessa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista
äänistä, ellei yhdistyslain säännöksistä muuta johdu. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ SP:n purkaminen

Päätös SP:n purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
liittokokouksessa, kummassakin vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava SP:n purkamisesta.

SP:n purkautuessa varat on luovutettava pyöräilyn edistämiseen
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.


