Suomen Purjehdus ja Veneily ry, syysliittokokous 28.11.2020
Liite esityslistan kohtaan 15

*Sääntömuutos hyväksytty ensimmäisen kerran kevätliittokokouksessa 8.9.2020.

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi – taustaa
Tässä esitettyjen sääntömuutosten taustana on liiton sääntöjen päivittäminen vastaamaan suomalaisen
urheiluyhteisön linjauksia vastuullisuustyöhön liittyvissä sääntökohdissa. Linjausten pääsisältö on laadittu
yhdessä Olympiakomitean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Muutosten tarkoitus on mahdollistaa
sääntötasolla riittävät työkalut epäasialliseen tai epärehelliseen käyttäytymiseen liittyvissä tapauksissa.
Osana sääntömuutosta liiton kurinpitolautakunta muutetaan hallituksesta itsenäiseksi elimeksi, jonka valitsee
liittokokous. Myös itse kurinpitomääräykset nostetaan hyväksyttäväksi jatkossa liittokokouksessa.
Urheilutoiminnan vastuullisuutta ja epäasiallisen käyttäytymisen eri muotoja koskevia sääntökohtia muutetaan
ja lisätään vastaamaan urheiluyhteisön yhteisiä linjauksia.
Sääntömuutokset on ennakkohyväksytetty Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Hallituksen päätösesitys sääntöjen muuttamisesta perusteluineen:
Kurinpitolautakunnan perustamiseksi ja sen toiminnan itsenäisyyden turvaamiseksi muutetaan sääntöjä
seuraavasti (muutokset/lisäykset lihavoituna, perustelut kursiivilla):
7 § 5 mom.: Liiton jäseneen, sen jäseniin ja muihin näihin sääntöihin sitoutuneisiin toimijoihin voidaan
kohdistaa liittokokouksen hyväksymien kurinpitomääräysten mukaisia rangaistuksia, kuten jäsenen
sulkeminen määräajaksi liiton toiminnasta, sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettäminen,
seuraamusmaksu tai varoitus. Liiton kurinpitovaltaa käyttävät liiton hallitus, kurinpitolautakunta,
kilpapurjehduksen sääntölautakunta ja kilpaveneilyn vetoomuslautakunta sen mukaan mitä tarkemmin
kurinpitomääräyksissä määrätään.
Uudistetun momentin sisältö korvaa aiemman vastaavan momentin, muuttaa kurinpitosäännöistä päättämisen
liittokokouksen tehtäväksi sekä ulottaa kurinpitosääntöjen soveltamisen myös niihin tahoihin, jotka ovat sitoutuneet
sääntöihin muun kuin jäsenyyden perusteella. Näin esimerkiksi sopimuksen, lisenssin tai ilmoittautumisen yhteydessä
annetun hyväksynnän nojalla.
11 §:n 7 mom.: Lisäksi hallitus nimittää 10 §:ssä mainittujen toimikuntien jäsenet, sekä tekee ehdotukset
vaalilautakunnan, kilpailusääntölautakunnan, vetoomuslautakunnan ja kurinpitolautakunnan kokoonpanoista.
12 §:n 7 mom.: Hallituksen jäsenellä ja 10 §:n 2 mom:ssa tarkoitetun toimikunnan puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla sekä vaalilautakunnan, kilpailusääntölautakunnan, vetoomuslautakunnan ja
kurinpitolautakunnan puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa.
14 §:n 6 kohta: valitaan kilpapurjehduksen sääntölautakunnan/vetoomuslautakunnan/ kurinpitolautakunnan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. (poistetaan vanhojen sääntöjen kohta 7 vetoomuslautakunnan
valinta ja siirretään se 6 kohdan yhteyteen)
16 § Kilpailusääntölautakunta, vetoomuslautakunta ja kurinpitolautakunta:
Kilpailusääntölautakunnan, vetoomuslautakunnan ja kurinpitolautakunnan kokoonpanosta, toimikaudesta ja
tehtävistä määrätään lähemmin 10 §:ssa tarkoitetussa johtosäännössä.
Erityisesti urheilutoiminnan vastuullisuutta, eettisiä arvoja ja reilun pelin periaatteita koskevien sääntökohtien
päivittämiseksi vastaamaan kansallisia urheiluyhteisön linjauksia muutetaan sääntöjä seuraavasti
(muutokset/lisäykset lihavoituna, perustelut kursiivilla):
4 § 1 mom.: Sen lisäksi, mihin liitto on sitoutunut jäsenenä kansainvälisissä järjestöissä, liitto, sen jäsenet ja

jäsenten jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman
antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Paralympiakomitean
antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin.
4 § 2 mom.: Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää voimassa
olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. (uusi momentti)
5 §: Kilpailutapahtumien/tulosten manipulointi (uusi pykälä)
Liitto, sen jäsenet sekä 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.
6 § 4 mom.: Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenyys velvoittaa jäsenen ja sen jäsenen noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä, antidoping-sääntöjä, joihin
yhdistys on sitoutunut, eettisiä sääntöjä, joihin yhdistys on sitoutunut, sekä yhdistyksen hyväksymiä
yleisiä menettelytapoja uhalla, että tämän velvoitteen laiminlyöntiin syyllistynyt jäsen voidaan erottaa
yhdistyksestä 7 §:ssä mainituin tavoin. Jäsenen velvoitteen laiminlyöntinä pidetään laiminlyöntiä
huolehtia siitä, että sen jäsenet noudattavat tässä tarkoitettuja sääntöjä, päätöksiä ja menettelytapoja.
(uusi momentti)
8 §: Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta (uusi pykälä)
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten 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.
Mahdollistetaan sähköinen kokouskutsu ja mahdollistetaan etäkokouksien järjestäminen tarvittaessa
seuraavilla sääntömuutoksilla (muutokset/lisäykset lihavoituna):
12 § 1 mom.: Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa
aikana ja paikassa, jonka hallitus kokoonkutsujana määrää. Kokouskutsu, joka sisältää luettelon kokouksessa
käsiteltävistä asioista, on lähetettävä sähköpostitse tai postitettava liiton jäsenille viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen kokouspäivää. Asia, jonka jäsen haluaa varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi, on
esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle keväällä tammikuun ja syksyllä syyskuun loppuun mennessä.
12 § 4 mom.: Liittokokouksiin ja niissä järjestettäviin äänestyksiin voidaan osallistua hallituksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Muutetaan sääntöpykälien viittauksia vastaamaan uusia sääntöjä pykälissä 7, 9, 11, 12, 15 ja 16.
Kielioppikorjauksena muutetaan sääntöjen 10 §:n 2 mom:
Hallituksen alaisina toimivat liiton pysyvät ja tilapäiset toimikunnat ja muut elimet.

Uudet hallituksen sääntöehdotuksen mukaiset säännöt kokonaisuudessaan löytyvät kevätliittokokouksen
materiaaleista osoitteesta spv.fi/liittomateriaalit kohdasta Liittokokousmateriaalit -> Kevätliittokokous 2020.

