Suomen Aikuisurheiluliitto ry

säännöt

1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisurheiluliitto ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään
nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko valtakunnan alue. Liiton nimestä
voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SAUL. Liiton epävirallisena ruotsinkielisenä nimenä
käytetään Finlands Idrottsförbund för Vuxna (FIV) ja epävirallisena englanninkielisenä nimenä
Finland Masters Athletics (FMA).
2§
Liiton tarkoituksena on toimia aikuisurheilun valtakunnallisena keskusjärjestönä, joka edistää
aikuisurheilijoiden kilpa- ja kuntourheilua sekä muuta kuntoa ja toimintakykyä ylläpitävää
toimintaa. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet
ja tasa-arvon edistäminen.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa aikuisurheilijoiden kilpailutoimintaa, myöntää
kilpailujen järjestämisoikeudet sekä hoitaa ulkomaisiin kilpailuihin osallistuvien jäsenten puolesta
osallistumisen vaatimat käytännön toimenpiteet ja valvoo urheilijoiden edustus- ja
kilpailukelpoisuutta.
Liitto harjoittaa tutkimus- ja valistustyötä, joka kohdistuu ikääntymisen vaikutuksiin ja
toimintakyvyn säilyttämiseen.
Liitto julkaisee ja kustantaa aikuisurheilua koskevaa kirjallisuutta ja aikakauslehtiä sekä järjestää
toimialaansa liittyviä koulutus- ja esitelmä- ym. valistustilaisuuksia.
Liitto voi solmia yhteistoimintasopimuksia muiden liikuntakasvatuksen alalla toimivien yhteisöjen
kanssa sekä kuulua jäsenenä Pohjoismaiden, Euroopan ja Maailman aikuisurheilun kattojärjestöihin
sekä kuulua jäsenenä niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin alan järjestöihin.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
4§
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa hallituksen hyväksymät, aikuisurheilutoimintaa
harjoittavat rekisteröidyt urheiluseurat, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä jäsenseura.
Liitto voi ottaa myös kannattavia jäseniä, joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia
yhteisöjä. Kannattava jäsen tai sen edustaja voi osallistua liiton kokouksiin ja sillä on niissä
puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

5§
Liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka
erityisen ansiokkaasti on toiminut liiton puheenjohtajana. Liiton kokous voi samoin hallituksen
esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi liiton hyväksi toimineen ansioituneen henkilön.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on oikeus osallistua liiton kokouksiin ja heillä on niissä
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Liiton hallitus voi hyväksymiensä sääntöjen mukaisesti myöntää liiton kunnianosoituksena liiton
pienoislipun, kunnia- tai ansiomerkin tai muun huomionosoituksen.
6§
Liiton varsinaiset jäsenet suorittavat syyskokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut ja
kannattajajäsenet syyskokouksen vahvistamat liittymis- ja kannattajajäsenmaksut. Jäsenmaksu voi
olla eri jäsenryhmille erisuuruinen.
Jäsenseurat antavat vuosi-ilmoituksen liiton hallituksen vahvistamalla lomakkeella tammikuun
loppuun mennessä.
Jos jäsenseura ei ole antanut vuosi-ilmoitustaan tai suorittanut jäsenmaksuaan taikka aikaisempien
sääntöjen mukaan hyväksytty varsinaisena jäsenenä oleva yksityishenkilö ei ole suorittanut
jäsenmaksuaan toimintavuoden helmikuun loppuun mennessä, se menettää puhe- ja äänioikeutensa
liiton kokouksissa siihen saakka kunnes nämä velvollisuudet on täytetty.
Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja aikaisemmin hyväksytyt ainaisjäsenet ovat
jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaat.
7§
Liiton toimielimiä ovat liiton kokoukset, liiton hallitus sekä hallituksen valitsemat toimikunnat.
8§
Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous on pidettävä maalis-huhtikuun
aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana.
Liiton ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos 1/10 liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii nimetyn asian käsittelyä varten.
Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kutsu liiton kokouksiin on toimitettava 30 päivää ennen varsinaista kokousta ja 15 päivää ennen
ylimääräistä kokousta. Kutsu on toimitettava jäsenille kirjeitse tai ilmoittamalla siitä liiton
julkaisussa tai valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Liiton kokouksiin voi jokainen liiton jäsenseura lähettää enintään viisi (5) edustajaa. Jäsenseuran
antamassa valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä
jäsenseuraa ja hänen on oltava sen jäsen.
Hallitus voi päättää yleisessä poikkeustilanteessa jäsenten oikeudesta osallistua liiton
vuosikokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta.

Päätökset liiton kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan kanta. Henkilövaali ratkaistaan arvalla.
Kaikissa liiton kokouksissa jokaisella jäsenseuralla on kaksi (2) ääntä. Lisäksi jäsenseuralla on
jäsenmääränsä perusteella yksi (1) lisä-ääni jokaista täyden 50 ylittävää jäsentänsä kohti, jolloin 51
jäsentä merkitsee yhteensä kolmea (3) ääntä, 101 jäsentä yhteensä neljää (4) ääntä jne.
Aikaisemmin hyväksytyllä varsinaisena jäsenenä olevalla yksityisellä henkilöllä on yksi ääni.
Liiton kokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat on esitettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään
kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.
9§
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- pöytäkirjanpitäjä
- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi (2) valtakirjojen tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
2. todetaan kokoukseen osallistuvat jäsenet, äänimäärät ja äänioikeuden käyttäjät
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. päätetään liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiosta
5. valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
6. päätetään joka toinen vuosi sääntöjen 10 §:n mukainen hallituksen jäsenten lukumäärä kahdelle
seuraavalle toimintavuodelle ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
8. vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet
9. vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tuloja menoarvio
10. käsitellään muut mahdolliset asiat.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- pöytäkirjanpitäjä
- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi (2) valtakirjojen tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
2. todetaan kokoukseen osallistuvat jäsenet, äänimäärät ja äänioikeuden käyttäjät
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
6. käsitellään muut mahdolliset asiat.
10 §
Liiton toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä liittoa
edustaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valittu
puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ja kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valitut
vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Jäsenten tulee olla hyvin perehtyneitä

aikuisurheiluun, ja heidän valinnassaan tulee lisäksi ottaa huomioon liiton toiminnallinen ja
alueellinen kattavuus. Liiton puheenjohtaja voidaan valita tähän tehtäväänsä yhtäjaksoisesti
enintään viideksi (5) toimikaudeksi. Muu hallituksen jäsen voidaan valita tähän tehtäväänsä
yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi (3) toimikaudeksi.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset
ratkaistaan arvalla, seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy
tehtävänsä hoitamisesta, valitsee liiton kokous uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintavuodeksi kerrallaan sekä ottaa itselleen
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
sitä heiltä puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä viisi (5) jäsentä on saapuvilla.
Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta ja henkilövaaleissa arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
1. panna täytäntöön liiton kokousten päätökset
2. johtaa ja edustaa liittoa
3. pitää jäsenluetteloa
4. hoitaa liiton taloutta
5. luovuttaa liiton tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään neljä (4) viikkoa ennen
kevätkokousta
6. laatia liiton kevätkokoukselle vahvistettavaksi liiton toimintakertomus ja tilinpäätös
7. laatia liiton syyskokoukselle vahvistettavaksi seuraavan toimintavuoden toiminta- ja
taloussuunnitelma
8. kutsua koolle liiton kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
9. tiedottaa jäsenille tarpeellisista asioista
10. asettaa tarpeelliseksi katsomansa työvaliokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet sekä
vahvistaa niiden tehtävät
11. hyväksyä ja erottaa jäsenet
12. ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkaetunsa
13. päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden huomionosoitusten esittämisestä
14. hoitaa muut liiton toimintaan liittyvät asiat.
11 §
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
12 §
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen
nimenkirjoittajaksi määräämän henkilön kanssa.

13 §
Liiton kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi liiton
sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä sekä perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin
tarpeelliset johto- ja toimielimet.
14 §
Hallituksella on oikeus rangaista varoituksella tai erottaa jäsen, jos tämä toimii näitä sääntöjä,
niiden nojalla annettuja määräyksiä, liiton tarkoitusperiä taikka hyviä tapoja vastaan.
Jäsenyys liitossa päättyy, jos jäsen
a. eroaa
b. erotetaan liitosta tai
c. jäsenyhdistys päätetään purkaa
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti liiton toimistoon, joka toimittaa tiedon
hallitukselle. Eroamisilmoituksen voi tehdä myös liiton kokouksessa. Liitosta eroaminen tulee
voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti
jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen lopullisesti tai määräaikaisesti tai rajoittaa jäsenen
jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos jäsen:
o
o
o
o
o
o

rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä
toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä
jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä
sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllämainittuihin rikkomuksiin tätä
henkilöä rankaisematta
jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai
jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.

Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta edelliseltä
vuodelta.
Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi,
paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus
erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti viiden (5) päivän kuluessa
päätöksestä lukien. Erottamispäätös astuu voimaan heti.
Erottamispäätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisessa
määräajassa.
15 §
Liiton sääntöjen muuttamisesta päättää liiton kokous. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava
kokouskutsussa. Muutos on voimaan tullakseen ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
16 §
Liiton purkamisesta päättää liiton kokous. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on ilmoitettava liiton purkamisesta.
Kun liitto on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liikuntakasvatusta edistävään

tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Kokouksen valitsemat
henkilöt toimivat liiton pesänselvittäjinä.
Liiton lopettaminen on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
17 §
Liiton aikaisempiin sääntöihin perustuvat jäsenoikeudet säilyvät.
18 §
Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja
noudattamaan lautakunnan päätöksiä.
Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli
tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.
Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen
antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä
Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
Kilpailutapahtumien/tulosten manipulointi
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten, suoritusten 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.
Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä
rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja
vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liiton jäsenet
sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin
kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.
19 §
Jäsenistön ja niiden jäsenten tulee sitoutua liiton ja kansainvälisen lajiliiton sääntöihin ja muihin
määräyksiin ja päätöksiin sekä eettisiin periaatteisiin/koodistoihin ja reilun pelin periaatteisiin.

