Suomen Kanoottiliitto ry, Finlands Kanotförbund rf
Toimintasäännöt

Sääntöihin ehdottavat muutokset 2015:
lisättävä uusi teksti alleviivattuna sinisellä
poistettava teksti yliviivattuna punaisella

Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§ Liiton nimi on Suomen Kanoottiliitto ry, Finlands Kanotförbund rf ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki. Liiton nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SKaL.
Liitto käyttää myös kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish
Canoe Federation.
Liitto on seurojen muodostama melonnan keskusjärjestö, jonka tehtävänä on lajin edistäminen
Suomessa sekä kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja kehittäminen.
Liitto kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Kanoottiliittoon (International Canoe Federation, ICF) sekä
Euroopan Kanoottiliittoon (European Canoe Association, ECA)

2§ Liitto toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti
1. Tekemällä melontaa tunnetuksi, edistämällä melontaa harrastavien seurojen perustamista
ja niiden toiminnan kehittämistä.
2. Valvomalla jäsenseurojen sekä niiden jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla.
3. Järjestämällä tarpeen vaatiessa itse kilpailuja ja melontaa edistäviä tilaisuuksia.
4. Laatimalla ja vahvistamalla kilpailu-, merkki- ja mestaruussääntöjä,
5. Valvomalla kotimaisten ja Kansainvälisen Kanoottiliiton amatööri- ja kilpailusääntöjen
noudattamista sekä ratkaisemalla niitä koskevia rikkomuksia ja riitaisuuksia.
6. Edustamalla ja valvomalla liiton etua koti- ja ulkomailla kuulumalla melontaharrastusta
edistäviin yhteisöihin.
7. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistamalla toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä.
8. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

3§ Liiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja laaditaan suomen kielellä. Sama sääntö
koskee puheenjohtajan lausuntoja kokouksessa.
Lähtevät kirjelmät laaditaan sillä kielellä, jota vastaanottaja on käyttänyt tai hänen oletetaan
käyttävän. Kiertokirjeet sekä virallisluonteiset julkaisut toimitetaan suomen kielellä.

4§ Liiton toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Liiton asioita hoitaa vuosikokouksessa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja neljä jäsentä kymmenen jäsentä sekä viisi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi, varajäsenet vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi viisi erovuorossa. Ensi kertaa määräystä sovellettaessa
määrätään erovuoroiset hallituksen jäsenet arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kaksi varapuheenjohtajaa sekä sihteerin ja
muut tarpeelliset katsomansa virkailijat. Hallituksen tulee määrätä molempien varapuheenjohtajien
vastuualueet.

5§ Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen erikseen määrää.

6§ Liiton äänioikeutettuja jäseniä voivat olla rekisteröidyt melonta- ja urheiluseurat, jotka ovat
ottaneet ohjelmaansa melonnan. Urheiluseuroissa, joiden toimintaan kuuluu eri urheilulajeja,
jäsenmäärään sisällytetään kuitenkin vain melontajaoston jäsenet. Jäsenet hyväksyy liiton hallitus
kirjallisen hakemuksen perusteella.
Hakemukseen on liitettävä yhdistysrekisteriote, seuran säännöt, tiedot perustamisajankohdasta,
jäsenmäärästä ja seuran hallituksen kokoonpanosta.
Jotta liiton jäsenseura voisi osallistua äänivaltaisena jäsenenä liiton toimintaan, sen on suoritettava
liiton määräämä jäsenmaksu tilivuosittain niin paljon kuin mitä liiton vuosikokouksessa
syyskokouksessa on päätetty.
alle - 50
51 - 200
201 - 400
401 -

jäsentä xx euroa / jäsen
jäsentä xx euroa
jäsentä xx euroa
jäsentä xx euroa

Jos jäsenseura haluaa erota liitosta, asia on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta liiton kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Seura vapautuu
tällöin jäsenen velvollisuuksista, mutta sen tulee kuitenkin suorittaa kuluvan vuoden jäsenmaksu.
Erotetulla tai eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle suorittamiaan maksuja.

7§ Liitto voi kutsua varsinaisessa kokouksessaan tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi
hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön ja arvo on elinikäinen.
Liitto voi kutsua varsinaisessa kokouksessaan tekemällään päätöksellä kunniajäseneksi henkilön,
joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut liiton toimintaan. Kunniapuheenjohtajalta ja
kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua ja heillä on puhe- mutta ei äänioikeutta liiton kokouksissa.
Kunniajäsenen valintaa varten vaaditaan kolmen neljäsosan äänienemmistö.
Kunniajäsenyys ei estä kuulumasta liiton hallitukseen.
Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee
liiton toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla
yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta liiton kokouksissa.

8§ Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai
toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa.
Liiton hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Sarjapaikan
tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää liiton hallitus sen mukaan
kuin tarkemmin määrätään hallituksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä.
Liiton hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut
säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissä mainittuun päivämäärään mennessä.
Liiton hallitus voi päättää myös liiton jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa
koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään hallituksen
vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos liiton jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan
eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen,
kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa liiton päättämille
omille valituselimille, tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen
säädetty.
Jos jäsen haluaa erota liitosta, asia on ilmoitettava yhdistyslain mukaisesti. Jäsen vapautuu tällöin
jäsenen velvollisuuksista, mutta sen tulee kuitenkin suorittaa kuluvan vuoden jäsenmaksu.

9§ Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen
Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja
kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan neuvoston vastaisen yleissopimuksen,
pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten
antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

10§ Kaikki maksut on suoritettava asetettuun eräpäivään mennessä. kalenterivuoden ensimmäisen
neljänneksen kuluessa.
Uuden jäsenseuran on suoritettava liittymis- ja jäsenmaksunsa viimeistään neljäntoista päivän
kuluessa siitä, kun seura on saanut tiedon liittoon hyväksymisestä.

11§ Jäsenseuran on lähetettävä liitolle seuran vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot,
vuodenvaihteen jäsenmäärä ja muut liiton toimintaan liittyvät asiakirjat liiton määräämänä
ajankohtana.

12§ Seuran jäsenten edustusoikeudesta määrätään eri lajien kilpailusäännöissä.

13§ Liiton tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
Liiton tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Tilit
asianomaisine todisteineen on helmikuun kuluessa jätettävä liiton syyskokouksen valitsemien
tilintarkastajien tarkastettavaksi, joiden on maaliskuun loppuun mennessä palautettava tarkastetut

tilit lausuntoineen liiton hallitukselle.

14§ Liiton vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä Liiton kevätkokous pidetään
huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä hallituksen
määräämänä ajankohtana ja määräämässä paikassa. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä liiton
jäsenille vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa sähköpostitse niille
jäsenille, joilla on sähköpostiosoite, muille se toimitetaan kirjeitse.

15§ Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
viisi jäsenseuraa tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti. Viimeksi
mainitussa tapauksessa kokous on pidettävä neljän viikon sisällä vaatimuksesta lukien.
Ylimääräisen kokouksen kutsusta ja kokouspaikasta on noudatettava mitä 14§:ssä on vastaavasti
vuosikokouksessa kevät- ja syyskokouksessa määrätty.
Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista.
Ratkaistavaksi voidaan kuitenkin ottaa muukin asia, jos kokous on siitä yksimielinen, ei kuitenkaan
asiaa, joka koskee näiden sääntöjen muuttamista, liiton purkamista, kiinteistön, osakkeiden tai
osuuksien ostamista, myymistä tai kiinnittämistä.

16§ Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Suoritetaan kokouksen järjestäytyminen
-

valitaan kokoukselle puheenjohtaja

-

valitaan kokoukselle sihteeri

-

valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

-

valitaan kokoukselle ääntenlaskijat

3. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, näiden äänivaltaiset edustajat ja
kokouksen laillisuus
4. Esitetään liiton toimintakertomus
5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan antama lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liiton
hallitukselle
7. Päätetään liiton liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus alkavalle toimintavuodelle.
8. Päätetään liiton seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta
9. Päätetään tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta sekä
hallituksen jäsenten matkakorvauksista
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
11. Valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olevien
tilalle.
12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

13. Esitetään muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.
16§ Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Suoritetaan kokouksen järjestäytyminen
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kokoukselle ääntenlaskijat
3. Todetaan edustettuina olevat liiton jäsenet, näiden äänivaltaiset edustajat ja
kokouksen laillisuus.
4. Esitetään liiton toimintakertomus,
5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liiton hallitukselle.
7. Nimetään tarvittaessa ehdollepanotoimikunta valmistelemaan seuraavassa
syyskokouksessa tehtäviä liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenvalintoja.
8. Esitetään muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Suoritetaan kokouksen järjestäytyminen
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- valitaan kokoukselle ääntenlaskijat
3. Todetaan edustettuina olevat liiton jäsenet, näiden äänivaltaiset edustajat ja
kokouksen laillisuus.
4. Päätetään liiton liittymis- ja jäsenmaksun suuruus alkavalle toimintavuodelle.
5. Päätetään liiton seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
6. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista sekä hallituksen jäsenten
matkakorvauksista.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi.
8. Valitaan viisi (5) hallituksen jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
erovuorossa olevien tilalle.
9. Valitaan viisi(5) hallituksen varajäsentä yhdeksi vuodeksi. Mikäli joku hallituksen
jäsenistä eroaa kesken toimintakauttansa, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen
yhdeksi vuodeksi.
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastuslain edellyttämää tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
11. Päätetään liiton virallisesta äänenkannattajasta.
12. Esitetään muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.
Jäsenseuran joka haluaa jonkun asian vuosikokouksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi,
tulee lähettää siitä perusteltu ehdotus liiton hallitukselle. Käsiteltäväksi tarkoitettu ehdotus on
lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä. Kevätkokouksessa
käsiteltäväksi tarkoitettu ehdotus on lähetettävä viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä, ja
syyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ehdotus on lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään
lokakuun 31. päivään mennessä.
Kokouksen aikana esiin tuleva asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vain silloin, jos kokouksen
osanottajat ovat siitä yksimielisiä, ei kuitenkaan asiaa joka koskee näiden sääntöjen muuttamista,

liiton purkamista, kiinteistön, osakkeiden tai osuuksien ostamista, myymistä tai kiinnittämistä.

17§ Liiton kokouksessa on äänivalta liiton jäsenseuroilla, joista kullakin on oikeus lähettää yksi
äänioikeutettu edustaja sekä korkeintaan kaksi lisäedustajaa. Viimeksi mainituilla on kokouksessa
ainoastaan puhevalta. Äänestyksessä on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella seuralla yksi
perusääni. Lisä-äänet muodostuvat jäsenluvun perusteella seuraavasti:
alle - 50 jäsentä
51 - 200 jäsentä
201 - 400 jäsentä
401 – jäsentä

1 perusääni
1 perusääni + 1 lisä-ääntä
1 perusääni + 2 lisä-ääntä
1 perusääni + 3 lisä-ääntä

Seuran äänioikeutetun edustajan pitää olla edustamansa seuran jäsen ja tehtävään valtuutettu
eikä sama henkilö kokouksessa saa edustaa kuin yhtä seuraa.

18§ Kaikki kysymykset paitsi pykälissä 7 (kunniapuheenjohtaja) ja 25 mainitut ratkaistaan
yksinkertaisella äänienemmistöllä.

19§ Liiton hallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä ja hoitaa liiton asioita yhdistyslain, näiden
sääntöjen ja Liiton kokouksen päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä. Se ratkaisee
amatöörikysymykset, antaa välitystuomioita mahdollisesti syntyvissä riidoissa, järjestää itse
mestaruuskilpailuja, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä oikeuttaa jäsenseurat niitä
järjestämään. Hallitus vastaa kassan arkiston ja muun omaisuuden hoidosta sekä toimittaa
toimintavuosittain liiton jäsenseuroille vuosikertomuksen, joka sisältää tietoja ja tilastoja liiton ja sen
jäsenseurojen toiminnasta.

20§ Hallitus voi lisäksi asettaa avukseen toimivia jaostoja ja työryhmiä sekä päättää niiden
tehtävistä ja toimivallasta.
Jaoston jäsenistä vähintään yhden on oltava liiton hallituksen jäsen.

21§ Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa jommankumman
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös silloin, jos vähintään kaksi kolme
jäsentä sitä vaatii. Kutsu on lähetettävä viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
varapuheenjohtajista ja vähintään kaksi neljä jäsentä on saapuvilla.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ratkaisee
kuitenkin arpa.

22§ Liiton hallitus pitää seuraavia kirjoja:
1. Jäsenluetteloa, johon on merkitty kaikki liiton jäsenet, seurojen vastuuhenkilöt ja
jäsenmäärä.
2. Kassakirjaa.
3. Pöytäkirjaa hallituksen, työvaliokunnan ja liiton sekä jaostojen kokouksista.

4. Ennätys-, mestaruus-, ja merkkisuoritusluetteloa.
5. Arkistoa kaikista lähetetyistä kiertokirjeistä ja kirjelmistä.

23§ Joka vuosi liitto antaa jonkin liittoon kuuluvan ja jäsenvelvollisuutensa liittoa kohtaan
täyttäneen seuran tehtäväksi järjestää Suomen mestaruuskilpailut, jotka käsittävät
kilpailusäännöissä määrätyt kilpailulajit ja -matkat.

24§ Liiton tai sen jäsenseuran järjestämissä kilpailuissa noudatetaan liiton kilpailusääntöjä.

25§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai täydentää, jos asiaa kannattaa vähintään kolme neljäsosa
paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä vähintään kuukauden välein pidettävissä kahdessa
kokouksessa, joista toisen on oltava sääntömääräinen.

26§ Liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden
väliajoin pidettävässä liiton kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa
kokouksissa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

27§ Jos liitto lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, sen varat käytetään melonnan edistämiseen
kotimaassa sen mukaan mitä 26§:ssä mainituista kahdesta kokouksesta jälkimmäisessä
päätetään.

28§ Sikäli, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä liiton toiminnasta, noudatetaan voimassa
olevaa yhdistyslakia.

29§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

