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1. LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Hockeyliitto ry. Yhdistyksen nimestä
käytetään epävirallista lyhennettä SHoL. Kansainvälisissä
yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä Finnish Hockey
Association.

Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. Toiminnassa
voidaan käyttää myös englannin kieltä.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena koko Suomi.

Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

2. LIITON TARKOITUS

Liitto on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on
edistää, valvoa ja ohjata maamme maahockeyn ja sen eri laji muotojen
harrastusta ja kehitystä. Liitto toimii siihen kuuluvien lajia
harrastavien piiri- ja aluejärjestöjen, urheiluseurojen sekä muiden
toimijoiden yhdyssiteenä.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun
reilun pelin periaatteet. Toiminnassaan liitto toimii
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

3. TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tavoitteidensa toteuttamiseksi liitto:
1. edustaa ja valvoo alansa ylimpänä elimenä jäsentensä maahockeyn
ja sen eri lajimuotojen toimintaa Suomessa ja ulkomailla,
2. laatii ja vahvistaa lajin kilpailu-, peli- ja muut säännöt,
valvoo niiden noudattamista sekä puuttuu niitä koskeviin
rikkomuksiin ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet,
3. järjestää kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa,
4. nimeää edustusjoukkueet ja niiden jäsenet sekä tukee niiden
valmentautumista,
5. levittää tietoutta urheiluun ja kilpailuun liittyvistä
antidopingohjeistuksista sekä kilpailumanipulaation ehkäisemisestä
sekä muista reilun pelin arvoista sekä eettisestä urheilusta.
6. tekee lajin koulutustyötä ja järjestää lajin kehittämiseen
liittyviä kokouksia ja muita tapahtumia,
7. tukee lajinsa harrastus- ja kuntoliikuntaa,
8. pyrkii myötävaikuttamaan lajia harrastavien seurojen
perustamiseen ja tukee ja valvoo liiton seurojen toimintaa,
9. voi toimia jäsenenä valtakunnallisissa urheilu- ja
liikuntajärjestöissä, kansainvälisissä sekä muissa intressiensä
mukaisissa järjestöissä sekä osallistuu liikuntaan ja urheiluun
liittyvään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan,
10. ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä
11. harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja tekee laji
markkinointia
12. hankkii, välittää ja tuottaa jäsenilleen lajiin liittyviä
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palveluja sekä urheilu- ja toimintavälineitä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja
järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä
ja arpajaisia sekä bingotoimintaa, harjoittaa välittömästi
tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti
vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

4. LIITON JÄSENYYDET

Liitto on Suomen Olympiakomitean jäsen. Liitto kuuluu jäsenenä
Kansainväliseen Hockeyliittoon (FIH), ja Euroopan Hockeyliittoon
(EHF). Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin
sekä niistä eroamisesta.

5. LIITON JÄSENET

Liiton varsinaisia jäseniä ovat liiton hallituksen hyväksymät lajia
harrastavat rekisteröidyt yhdistykset, joita kutsutaan
jäsenseuroiksi.

Tukijäseniksi voi liiton hallitus hyväksyä muut lajia tukevat tai
edistävät rekisteröidyt yhdistykset.

Kannattajajäseniksi voi liiton hallitus hyväksyä myös sellaisen
yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka
toiminnallaan tukee liiton tarkoitusperiä.

Henkilö, joka on huomattavasti edistänyt liiton tarkoitusperien
toteuttamista, voidaan asiaa esityslistalle merkitsemättä, liiton
kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi. Samoin
voidaan kunniapuheenjohtajaksi kutsua ansiokkaasti, pitkän aikaa
liiton puheenjohtajana toiminut henkilö.

Liiton jäseniksi pyrkivien on jätettävä liiton hallitukselle
kirjallinen jäsenhakemus.

Liiton jäsenten on sitouduttava noudattamaan liiton sääntöjä ja myös
niiden yhteisöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

6. JÄSENMAKSU

Jäsenet suorittavat liitolle tilivuosittain syyskokouksen
vahvistaman jäsenmaksun. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat
jäsenmaksusta vapaat.

7. PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenseurat liiton kokouksissa,
joita ovat liiton varsinainen kokous ja liiton ylimääräinen kokous.

Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liiton hallitus sekä sen
alaisuudessa toimivat valiokunnat sekä muut nimetyt työntekijät.
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Työsuhteessa liittoon oleva ei voi kuulua liiton hallitukseen.

8. SITOUTUMINEN ANTIDOPING TOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan
Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta
Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Hockeyliiton
dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen
yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen
allekirjoittamien muiden antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen
antidopingsäännöstöissä mainittu elin 1.1.2021 alkaen.

9. EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ

Liitontoiminnassa noudatetaan Suomen Olympiakomitean hyväksymiä
kulloinkin voimassa olevia Reilun Pelin periaatteita, liiton
kokouksen hyväksymää eettistä ohjeistusta, yleisiä kilpailu- ja
kurinpitosääntöjä ja 4 §:ssä mainittujen kansainvälisten
kattojärjestöjen ohjeistusta.

10. SITOUTUMINEN URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTAAN

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan
toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.

Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun
oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan
toimivaltaan

11. KILPAILUTULOSTEN JA -TAPAHTUMIEN MANIPULOINNIN EHKÄISEMINEN

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään
kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia.

Liiton ja jäsenseurojen 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.

12. SITOUTUMINEN KURINPITO SÄÄNNÖSTÖÖN

Liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton kokouksen valitsema
kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta on toiminnassaan ja
päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä.
Jäsenseurat luovuttavat ylimmän toimintaa koskevan valvonta- ja
kurinpitovallan jäseniinsä nähden liitolle. Kurinpitovaliokunnan
toimivallasta, kokoonpanosta, toimikaudesta, tehtävistä,
rangaistavista teoista, kurinpitomenettelystä ja rangaistuslajeista
säädetään tarkemmin liiton kokouksen hyväksymissä liiton
kurinpitosäännöissä.

13. JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN

Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen eroaa tai erotetaan.
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Jäsen on vapaa jäsenyydestään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun
eroilmoitus on jätetty kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitetaan liiton kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen on kuitenkin edelleen vastuussa
velvoitteistaan, jotka ovat syntyneet jäsenyyden aikana.

Liiton hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka
1. laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
2. toimii liiton sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti tai
3. vahingoittaa muutoin toiminnallaan liiton toimintaa

Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa
määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi. Erottamispäätöksessä on
mainittava erottamisen syy. Päätös tulee voimaan heti ja siitä on
kirjallisesti annettava tieto asianomaiselle. Jäseneen kohdistuvan
päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen
jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä, sähköpostilla
tai muuten.

Liiton hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi
liiton toiminnasta. Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä,
sakosta tai varoituksesta päättää liiton hallitus tai sen määräämä
toimielin sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton
kilpailusäännöissä. Liiton hallitus tai sen määräämä elin voi myös
päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta kilpailukiellosta,
sakosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton
kilpailusäännöissä tai kurinpito- määräyksissä, jos jäsenyhdistyksen
jäsen rikkoo liiton sääntöjä tai on urheilun piirissä menetellyt
liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden
vastaisesti. Liiton hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden liiton
kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja
maksujaan kokousta edeltäneen elokuun loppuun mennessä. Jos jäsen on
laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen tilivuodelta, voi liiton
hallitus katsoa jäsenen eronneen liitosta. Jäsenmaksun laiminlyönnin
takia eronneeksi katsotulla jäsenellä ei ole oikeutta vedota asiassa
liiton hallitukseen tai liiton kokoukseen.

Erotetuilla ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle tai liiton
alaisille piiri- ja aluejärjestöille suorittamiaan maksuja.

Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen
mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

14. LIITON HALLITUS

Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, joka koostuu
puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta
(8) jäsenestä. Liiton hallituksen puheenjohtaja toimii myös liiton
puheenjohtajana.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan
siten, että vuosittain erovuorossa on puolet, joko kaksi, kolme tai
neljä hallituksen jäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset
ratkaisee arpa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa
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voi liiton kevät- tai syyskokous valita tälle henkilölle seuraajan.
Toimikautensa kesken jättävä jäsen katsotaan automaattisesti
eronneeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on
aihetta tai vähintään kaksi (2) jäsentä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen
käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
1. edustaa liittoa ja edistää kaikin tavoin laillisesti liiton
tarkoitusperiä
2. huolehtia liiton taloudesta ja vastata liiton omaisuuden hoidosta
3. päättää liiton kokouksen koolle kutsumisesta ja niiden
valmistelusta
4. huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä
toimintakertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta.
5. huolehtia lakien ja sääntöjen mukaisesti liiton kokouksissa
tehtyjen päätösten toimeenpanosta
6. hyväksyä ja erottaa jäsenet
7. ylläpitää jäsenluetteloa sekä muita toiminnan kannalta
tarpeellisia rekistereitä
8. laatia ja vahvistaa liiton sääntöjä alemman asteiset liiton
sisäisessä toiminnassa noudettavat määräykset ja ohjeet
9. päättää liiton kilpailu-, kurinpito- ja pelisäännöistä
10. nimittää liiton tarvitsemat valiokunnat ja toimielimet ja niiden
toimenkuvat
11. nimittää ja erottaa liitolle tarpeelliseksi katsomansa
toimihenkilöt ja vahvistaa näiden toimenkuvat
12. päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia ja
ansiomerkkien esittämisestä
13. voi kutsua henkilön, joka on pitkän ajan erityisen merkittävällä
tavalla edistänyt liiton tarkoitusperiä, liiton kunniajäseneksi tai
kunniapuheenjohtajaksi
14. valita liiton edustajat muihin yhteisöihin
15. huolehtia arvokilpailujen anomisesta ja niihin osallistumisesta.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on:
1. johtaa liittoa ja toimia liiton puheenjohtajana
2. toimia toiminnanjohtajan esimiehenä
3. valvoa liiton toimiston työskentelyä
4. kutsua koolle ja johtaa liiton hallitusta
5. edustaa liittoa

15. NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan
tai hallituksen määräämän henkilön kanssa.

16. TILIKAUSI
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Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa liiton hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

17. LIITTOKOKOUKSET

Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista
kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-
marraskuussa. Kokouksen tarkemman paikan ja tarkemman ajankohdan
määrää liiton hallitus. Kokouksen pitopaikkakunta ja tarkka
ajankohta on ilmoitettava jäsenille viimeistään 60 vuorokautta ennen
kokousta sähköpostilla tai ilmoittamalla siitä liiton sähköisissä
viestintäkanavissa.

Liiton ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi viidesosa (1/5) liiton
äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin tietyn asian takia tehnyt
siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen
kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla
esityksen.

Asioista, joita liiton jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen
käsittelevän, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla.

18. LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT

Liiton kevät-, syys- tai ylimääräisissä kokouksissa on äänivalta
liiton jäsenseuroilla. Seuroilla on oikeus lähettää kokouksiin yksi
(1) edustaja, joka edustaa seuran koko äänimäärää sekä yksi (1)
lisäedustaja. Lisäedustajalla on vain puheoikeus.

Muiden liittokokoukseen osallistuvien lisäksi on hallituksen
jäsenillä, kurinpitolautakunnan jäsenillä, hallituksen asettamien
valiokuntien jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä
ja ainaisilla jäsenillä oikeus olla liittokokouksessa läsnä ja
osallistua keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen.

19. KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
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d) tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. esitetään liiton hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös
sekä vahvistetaan tilinpäätös
6. esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä liiton hallituksen jäsenille ja muille
tilivelvollisille
7. käsitellään liiton hallituksen esittämät ja jäsenten 17§:n
mukaisesti vireille panemat asiat
8. päätetään seuraavan liittokokouksen pitopaikkakunnasta
9. kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
ja keskustellaan toiminnan kehittämisestä pitkällä aikavälillä
6. hyväksytään talousarvio seuraavaa tilivuotta varten
7. valitaan 17§:n mukaisesti asetettujen ehdokkaiden joukosta
hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen muut
jäsenet erovuoroisten sijaan
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset
varatilintarkastajat
9. vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu
10. käsitellään liiton hallituksen esittämät tai jäsenten 17§:n
mukaisesti vireille panemat asiat
11. päätetään seuraavan liittokokouksen pitopaikkakunnasta
12. kokouksen päättäminen

20. ÄÄNIOIKEUS

Liiton kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella
varsinaisella jäsenellä kaksi ääntä sekä tukijäsenellä yksi ääni,
sekä yksi lisä-ääni kutakin edellisen kalenterivuoden aikana
virallisiin kilpailuihin osallistunutta joukkuetta kohti, ei
kuitenkaan viittä lisä-ääntä enempää.

Kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä eikä kunniapuheenjohtajalla ole
äänioikeutta.

Jäsen voi käyttää kokouksissa kirjallisesti valtuuttamaansa
asiamiestä. Äänioikeuden käyttäjän on esitettävä jäsenyhdistyksen
nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja yhdistyksen
kokouksessa. Sama asiamies voi edustaa kokouksessa yhteensä enintään
kolmea jäsentä.
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21. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENEN EHDOLLE ASETTAMINEN

Liiton äänioikeutettu jäsen voi asettaa ehdokkaan liiton hallituksen
puheenjohtajaksi sekä hallituksen jäseneksi. Ehdokkaan asettaminen
tapahtuu ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai sähköpostitse
liittoon viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Muilla kuin
äänioikeutetuilla jäsenillä ei ole oikeutta asettaa ehdokkaita
liiton hallitukseen tai sen puheenjohtajaksi.

22. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

23. LIITON PURKAMINEN

Liitto purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa
vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa ja kummassakin
on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattanut
purkautumista. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkautumisesta.

Liiton purkautuessa liiton varat käytetään liiton tarkoituksen
edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi varat käytetään
samaan tarkoitukseen.


