
Liite Keravan Luistinseura ry:n Sääntömääräisen kevätkokouksen 31.5.2021 kokouskutsuun, 
esityslistan kohta 12: 

Keravan Luistinseura ry:n hallituksen esittämät muutokset seuran sääntöihin: 

 

§4 Seuran jäsenyys 

Nykyinen muoto:  

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 

Esitetään muutettavaksi muotoon: 

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Taitoluisteluliitto ry:een, jonka sääntöjä se jäsenyhdistyksiä velvoittavin 
osin noudattaa. Lisäksi seura voi kuulua muihin tarpeelliseksi katsomiin yhteisöihin, joiden sääntöjä se 
sitoutuu noudattamaan. 

 

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 

Nykyinen muoto: 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka 
syyllistyy epäurheilumaiseen toimintaan. Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden 
laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja 
maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta päättää myös 
kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen 
lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin 
kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun 
päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.  
 
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

 

Esitetään muutettavaksi muotoon: 

7.1 Yleinen periaate 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa tai maksusääntöjen 
mukaisen maksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii 
vastoin seuran tarkoitusta, syyllistyy antidoping-rikkomukseen tai toimii törkeästi tai toistuvasti vastoin 
urheilun eettisiä periaatteita tai syyllistyy toistuvasti epäasialliseen käytökseen seuran toiminnan 
yhteydessä. 

 

7.2 Antidoping-rikkomukset 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus 
SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä, ISU:n antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen 
Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät 
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. 

Dopingrikkomuksia ovat mm.: 

-Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijanelimistöstä otetussa näytteessä  

-Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys  

-Kieltäytyminen dopingtestistä  



-Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti  

-Dopingtestin manipulointi  

-Dopingaineiden hallussapito  

-Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen  

-Dopingin edistäminen 

Siltä osin kuin doping -rikkomus tapahtuu seuran järjestämässä kilpailussa tai muutoin seuran 
toiminnan puitteissa, seuran hallituksen määräämänä seuraamuksena voi olla: 

-Kilpailutuloksen mitätöinti  

-Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen  

-Urheilun toimintakielto 

Kirjallinen varoitus tai muu mahdollinen seuraamus, joka seuran tulee seuraa sitovien sääntöjen nojalla 
langettaa. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle 
ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. 

Suomen Taitoluisteluliitto ry, tai sen asemesta, tai sen lisäksi ISU voi päättää seuran jäsenelle 
dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa 
antidopingsäännös töissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla 
tavalla. 

 

7.3 Urheilun eettisten periaatteiden vastainen epäurheilijamainen toiminta ja epäasiallinen käytös 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista epäurheilijamaista toimintaa ja epäasiallista käytöstä on mm.: 

 

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö  

-Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen  

-Esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena harjoituksissa, kilpailutilanteessa tai häiritsevä 
käyttäytyminen alkoholin vaikutuksen alaisena seuran tapahtumassa  

-Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 

 

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 

-Väkivalta, törkeä kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu vastainen toiminta. 
Epäasiallista toimintaa on myös vaaran aiheuttaminen itselle tai toiselle. 

 

Urheiluhuijaus 

-Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi  

-Tuloksista etukäteen sopiminen 

 

Vedonlyönti 

-Vedonlyönti omasta kilpailusta 

 

Lahjonta 

-Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen 
manipuloimiseksi 



Kiusaaminen 

-Kiusaamista on mm. nimittely, uhkailu, mitätöivät eleet, perättömien tietojen levittäminen ja jättäminen 
ryhmän ulkopuolelle. Myös epäasiallinen käytös toisia kohtaan sosiaalisen median kanavissa on 
kiusaamista. Muu epäurheilijamainen tai epäasiallinen käytös seuran toiminnan yhteydessä, 
sosiaalisessa mediassa tai digitaalisen viestinnän kanavissa. Seuran hallitus voi antaa seuraamuksena 
epäurheilijamaisesta käytöksestä varoituksen tai kilpailu- ja harjoittelukiellon, jonka kesto voi olla 
kerrallaan korkeintaan 2 kuukautta. Törkeissä tai toistuvissa tilanteissa hallitus voi päättää jäsenen 
erottamisesta. Ennen seuraamuksen asettamista asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi. 
Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen 
jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä tai muutoin todisteellisesti. 

Erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Harjoituksista vastaavalla 
seuran valmentajalla on oikeus välittömästi poistaa jäsen harjoituksista, jos on perusteltu syy epäillä, 
että jäsen on vaaraksi itselleen tai muille esimerkiksi päihteiden käytön johdosta. Tapahtuneesta tulee 
raportoida hallituksen puheenjohtajalle. 

 

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

Nykyinen muoto: 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti‐toukokuussa ja 
syyskokous syys‐lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen 
kokousta 

 sanomalehti‐ilmoituksena seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 
 kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 
 seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella. 

 
 
Esitetään muutettavaksi muotoon: 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti‐toukokuussa ja 
syyskokous syys‐lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää seuran johtokunta. 
Tarvittaessa kokoukset on mahdollista järjestää myös etäyhteyksien välityksellä. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen 
kokousta 

 seuran virallisilla nettisivuilla 
 kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 
 seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella 

 

10 § Kevät‐ ja syyskokous 

Kevätkokouksessa käsiteltävien asioiden kohta 11. 

Nykyinen muoto: 

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla jäsenistöstä valittu ja vastaava määrä 
varatilintarkastajia 

Esitetään muutettavaksi muotoon: 

11. Valitaan tilintarkastuslain mukainen hyväksytty tilintarkastaja sekä jäsenistön sopivaksi katsoma 
toiminnantarkastaja sekä tälle kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

 

 

 



17 § Jaostot 

Nykyinen muoto: 

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan, kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa 
jaostojen tekemät oikeustoimet. 

Esitetään muutettavaksi muotoon: 

Seuran hallitus voi perustaa jaostoja. Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, 
että seuran hallitus vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


