
23.04.1997 (22.02.2018) Rekisterinumero 169653

Suomen Kädenvääntöliitto, Finnish Armsport Association ry

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Kädenvääntöliitto, Finnish Armsport
Association ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki sekä toiminta-alue
koko Suomi. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

2§ Liiton tarkoituksena on edistää kädenvääntöharrastusta sekä toimia
kädenväännön lajiliittona.

3§ Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan:

1) tekemällä kädenväännön alalla herätys-, neuvonta- ja valistustyötä,

2) myötävaikuttamalla neuvoin ja ohjein kädenväännön edistämistä ja
kehittämistä harrastavien seurojen perustamiseen ja jäsenseurojensa
toiminnan tehostamiseen

3) järjestämällä kädenvääntöön liittyvää kilpailu-, näytös- tai muita
kulttuuritilaisuuksia sekä suorittamalla toiminta-alueellaan
kädenväännön valmennus-, koulutus- ja neuvontatyötä,

4) hoitamalla ja valvomalla jäsenseurojensa ja niiden jäsenten
kädenväännön kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla,

5) laatimalla ja vahvistamalla kädenväännön kilpailusäännöt,
valvomalla niiden noudattamista, sekä ratkaisemalla niitä koskevat
rikkomukset ja riitaisuudet jäsentensä keskuudessa,

6) edustamalla liittoa ja valvomalla Suomen etuja ulkomailla
kädenväännön alalla,

7) liitto voi harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa esim.
sanoma- ja aikakausilehteä, sekä muita vastaavanlaisia
painotuotteita, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,
hankkia ja myydä voittoa tavoittelematta urheilu- ja
toimintavälineitä. Tarkoituksensa tukemiseksi liitto voi hankkia
varoja järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia
sekä vastaanottaa testamentteja. Tarvittaessa liitto hakee
toimintaansa varten asianomaisen viranomaisen luvat. Liiton
tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion
hankkiminen siihen osallisille.

4§ Liitto voi yhtyä yhteistoimintaan muiden liikuntatoiminnan alalla koti- ja
ulkomailla toimivien liittojen ja yhtymien kanssa sekä siinä suhteessa joko
liittyä yhteisiin järjestöihin jäseneksi tai solmia niiden kanssa
yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia.

5§ Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai kädenvääntöä
harrastava seura, joka jättää hallitukselle kirjallisen jäsenhakemuksen sekä
todistuksen siitä, että seura on ilmoitettu yhdistysrekisteriin. Jäseneksi
liittyminen katsotaan tapahtuneen silloin, kun hallitus on jäsenhakemuksen
hyväksynyt. Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Eroaminen katsotaan tapahtuvan liiton toimintavuoden



päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on tehty. Kannattavaksi jäseneksi voi
hallitus yksimielisellä päätöksellä valita oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka
tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla jäsenelle on puheoikeus, muttei äänioikeutta liiton
kokouksissa. Liitto pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä
on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tilikauden loppuun mennessä.

6§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Maailman 
Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n 
antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton 
antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, 
Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten 
antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

7§ Henkilöitä, jotka jatkuvasti pitemmän aikaa tai muuten toiminnallaan ovat
erikoisessa määrässä edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista voidaan
liiton vuosi- tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä kutsua liiton
kunniajäseneksi, tai heille voidaan hallituksen päätöksellä antaa liiton
ansiomerkki. Kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton
kokouksessa. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja

8§ Liitto perii varsinaisilta jäseniltään jäsenmaksun, josta vuosittain päättää
liiton vuosikokous. Kannattavan jäsenen kannatusjäsenmaksun suuruuden ja
maksutavan päättää liiton hallitus.

9§ Liiton hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksun maksamisen
- toimii liiton sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii liiton tarkoitusperien vastaisesti
Erotetulla on oikeus vedota liiton kokoukseen. Vetoomus on annettava
tiedoksi kirjallisesti liiton hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen
erottamispäätöksen postituspäivästä. Liiton kokous on kutsuttava koolle
vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta
esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan
heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen
liitosta erotetuksi vasta sitten, kun liiton kokous on erottamispäätöksen
vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle suorittamiaan
maksuja

10§ Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu liiton vuosikokouksessa vuodeksi
kerrallaan valitut 5-7 jäsentä. Vuosikokous pidetään vuosittain joulukuussa
tai seuraavan kalenterivuoden tammikuussa, hallituksen tarkemmin
päättäessä paikan ja ajankohdan. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin joko keskuudestaan
tai ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi
hallituksen jäsentä sitä haluavat. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisena
hallituksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen muun
jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan



yksinkertaiselle äänten enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

11§ Hallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä, hoitaen liiton asiat lain,
näiden säännösten ja liiton kokousten sääntöihin perustuvien päätösten
mukaisesti. Hallituksen tulee erikoisesti:

1) johtaa liiton toimintaa, hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet, laatia liiton ja
muiden yhtymien väliset sopimukset ja esitellä ne vuosi- tai
ylimääräisen kokouksen hyväksyttäväksi,

2) kutsua koolle liiton vuosi- ja ylimääräiset kokoukset, valmistaa niille
esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset,

3) hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista
täydellistä kirjanpitoa, sekä laatia vuosikertomus ja toiminta- ja
taloussuunnitelmat,

4) myöntää jäsenilleen kädenväännön kansallisten ja kansainvälisten
kilpailujen järjestämisluvat sekä osallistumisluvat ulkomaalaisiin
kilpailuihin,

5) valmistaa kilpailusäännöt,
6) ratkaista alansa kilpailukelpoisuus, edustus- ja riitakysymykset

jäsentensä keskuudessa

7) valita liiton edustajat ulkomaalaisiin kongresseihin,
8) valvoa ja ohjata kädenväännön kehitystä Suomessa.

12§ Liiton vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus viimeistään 2 viikkoa ennen
kokousta. Kokouskutsu lähetetään kullekin jäsenelle sähköpostilla tai
kirjeitse. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan liiton virallisilla verkkosivuilla 2
viikkoa ennen kokousta. Liitto kokoontuu, paitsi vuosikokoukseen,
ylimääräisesti milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai milloin vähintään
1/4 liiton jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti
anoo. Kokouskutsuylimääräiseen kokoukseen tehdään samalla tavalla kuin
vuosikokoukseen, mutta viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä luetaan
tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6. Päätetään hallituksen ehdotuksesta toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja jäsenmaksun suuruus sekä
maksuaika.

7. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallituksen jäsenet.

8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
9. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.

10. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. Käsitellään ne jäsenten
vuosikokoukselle esittämät asiat, jotka he ovat ilmoittaneet yhdistyksen
hallitukselle niin aikaisin, että ne on voitu ottaa kokouskutsun
asialistalle.



13§ Liiton vuosi- ja ylimääräisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai sihteeri. Kullakin
jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokouksessa
ratkaistaan asiat äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä jonkin asian
ratkaisemiseksi ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa saman
äänimäärän saaneiden kesken ratkaisee arpa.

14§ Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai 
hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt tai henkilö kukin yksin.

15§ Liiton tilit päätetään vuosittain marraskuun ensimmäisenä päivänä.
Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle marraskuun 15.
päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16§ Näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamista koskeva päätös on
tehtävä kahdessa peräkkäisessä liiton vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa.
Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista
on kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

17§ Jos liitto puretaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen tavalla jonka purkamisesta päättävä jälkimmäinen liiton
kokous tarkemmin määrää.

18§ Liiton hallituksen jäsenillä ja liiton toimihenkilöillä on vapaa pääsy kaikkiin
jäsenten ja liiton järjestämiin kilpailuihin. 


