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A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT
LIITON NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Sotilasurheiluliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen
toiminta-alueena on valtakunnan alue. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä lyhennettä SotUL.
2§
SotUL:n tarkoituksena on toimia niiden urheilua ja liikuntakasvatusta edistävien yhdistysrekisteriin
merkittyjen puolustushallinnon ja rajavartiolaitoksen piirissä toimivien jäsenseurojen
yhteistoimintajärjestönä päämääränään edistää monipuolista liikuntaharrastusta ja urheilutoimintaa
toiminta-alueellaan. Jäsenseuroja kutsutaan näissä säännöissä yhteisnimellä seura.
SotUL:n ja sen seurojen toiminnan piiriin kuuluu myös ampumaurheilu sekä sellaisia
urheilumuotoja, joissa ammunta on osalajina.
Kansainvälisen Ampumasuunnistusliiton (IBOF=International Biathlon Orienteering Federation)
jäsenenä SotUL valvoo lajin kansainvälisten sääntöjen noudattamista Suomessa.
SotUL noudattaa toiminnassaan maamme liikunta- ja urheilutoiminnassa yleisesti hyväksyttyjä
sopimuksia, periaatteita ja eettisiä arvoja.
3§
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan toteuttaakseen SotUL
a) tekee liikuntaa edistävää aatteellista ja käytännön opetus- ja koulutustyötä,
b) kiinnittää tarkoituksenmukaisella tavalla eri tahojen huomiota liikuntatoiminnan edistämiseen ja
sille tarpeellisten edellytysten kehittämiseen,
c) toteuttaa liikuntakasvatuksen alaan kuuluvaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
d) edistää liikuntakulttuurin alueella toimivien tahojen rakentavaa yhteistyötä,
e) antaa ja välittää viranomaisten sekä muiden haluamia lausuntoja liikuntakasvatusasioissa,
f) edistää kuntoliikuntaa, liikunnanharrastustoimintaa, massa- ja kilpaurheilua sekä liikunnan
kasvatuksellisten arvojen toteutumista,
g) yhdistys on oikeutettu toimintansa ylläpitämiseksi hankkimaan ja omistamaan tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja
avustuksia sekä järjestämään luvan saatuaan arpajaistoimintaa sekä varainkeräystä. Samoin yhdistys
voi välittää jäsenilleen liikuntavälineitä ja -varusteita voittoa tavoittelematta.
SOTUL:N JÄSENET JA JÄSENMAKSUT
4§
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SotUL:n jäseniksi voivat päästä ne 2 pykälän tarkoittamat seurat, jotka SotUL:n liittokokous sille
jätetyn hakemuksen perusteella jäseniksi hyväksyy. Asianomaisen seuran jäseniksi voi päästä vain
puolustushallintoon tai rajavartiolaitokseen kuuluva
- palkattu henkilö,
- evp - tai siihen rinnastettava henkilö,
- em henkilöiden perheenjäsen sekä
- varusmies.
Seuran jäsenen kilpailullinen edustuskelpoisuus määritetään kilpailusäännöissä.
Eroaminen jäsenyydestä katsotaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana
eroamisesta on yhdistyslain 13 §:n mukaisesti ilmoitettu.
5§
Jäsenmaksuna SotUL:n jäsenet, kunniajäseniä lukuun ottamatta, suorittavat kalenterivuosittain
vuosimaksun, jonka suuruuden SotUL:n kevätkokous vuosittain määrittää.
SotUL:n syyskokous määrittää lisämaksut, jotka laadittu talousarvio mahdollisesti edellyttää.
6§
Liittohallitus voi erottaa SotUL:n jäsenseuran, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaan sille kuuluvia
velvollisuuksia tai toimii tahallisesti vastoin SotUL:n tarkoitusperiä. Päätös tulee voimaan heti ja
katsotaan sen tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös asianomaiselle on
lähetetty kirjatussa kirjeessä. Erottamispäätöksestä seura voi valittaa kirjallisesti SotUL:n
liittokokoukselle. Valitusaika on kolmekymmentä (30) vuorokautta päätöksen tiedoksi saamisesta.
7§
Kunniajäseneksi SotUL:n liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on
toiminut erityisen ansiokkaasti SotUL:n hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
SOTUL:N TOIMIELIMET
8§
SotUL:n toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus. SotUL:n liittohallitus asettaa työvaliokunnan
ja tarvittaessa muita toimielimiä.
SOTUL:N LIITTOKOKOUKSET
9§
SotUL:n varsinaisia liittokokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmi-maaliskuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään SotUL:n liittohallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien niiden johdosta
antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja tilivelvollisille.
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3. Määrätään jäseniltä kannettava jäsenmaksu.
4. Määrätään liittohallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden
suuruus.
5. Päätetään SotUL:n tiedottamisesta
6. Kutsutaan liittohallituksen esityksestä kunniajäsenet ja suoritetaan muut palkitsemiset.
7. Käsitellään muut esityslistalla olevat SotUL:n liittohallituksen esittämät asiat kuitenkin ottaen
huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään jäseniltä mahdollisesti kannettavasta
lisämaksusta.
2. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
3. Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi, mikäli puheenjohtajan toimikausi päättyy.
4. Toimitetaan liittohallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
5. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.
6. Käsitellään muut esityslistalla olevat SotUL:n liittohallituksen esittämät asiat, kuitenkin ottaen
huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.
Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä hyväksyä jäsenille yhteisiä määräyksiä ja ohjeita.
Asiat, jotka joku jäsen haluaa saada varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäviksi, on esitettävä
kirjallisesti liittohallitukselle kuusi (6) viikkoa ennen kyseessä olevaa liittokokousta.
SotUL:n ylimääräinen liittokokous voidaan pitää edellisen liittokokouksen päätöksellä tai milloin
SotUL:n liittohallitus pitää sitä tarpeellisena. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, jos vähintään
kolmannes jäsenistä sitä liittohallitukselta kirjallisesti anoo määrätyn asian käsittelemistä varten.
SotUL:n tai jonkin sen jäsenseuran palkallisessa työsuhteessa oleva henkilö ei voi kuulua SotUL:n
liittohallitukseen eikä voi olla minkään seuran edustajana SotUL:n liittokokouksessa.
10 §
SotUL:n liittokokouksissa on äänivalta jäsenseurojen edustajilla.
Kukin seura on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) äänivaltaisen edustajan. Kullakin
äänivaltaisella edustajalla on yksi (1) ääni.
11 §
SotUL:n liittokokoukset avaa liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen
kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.
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Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole
jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se ehdotus voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.
12 §
Kutsu SotUL:n liittokokoukseen lähetetään vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta
kunniajäsenille ja jäsenseurojen johtokunnille osoitetuilla kirjeillä. Kokouskutsussa on otettava
huomioon yhdistyslain määräykset.
Muut liittokokousta koskevat tiedonannot toimitetaan aikamääräyksettä kirjeitse.
SOTUL:N LIITTOHALLITUS
13 §
Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen (10) varsinaista jäsentä.
Jokaiselle jäsenelle puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Liittohallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valitaan syysliittokokouksessa.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta ja liittohallituksen muiden jäsenten niinikään kaksi
(2) vuotta laskettuna valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Liittohallituksen jäsenistä on
vuosittain erovuorossa viisi (5) varsinaista jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet (5).
14 §
Liittohallitus valitsee keskuudestaan enintään kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja ottaa itselleen
sihteerin. Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai jomman kumman varapuheenjohtajan kutsusta
ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsenistä on
saapuvilla.
Liittohallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt.
15 §
Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa SotUL:n asioita lain, näiden sääntöjen sekä SotUL:n
liittokokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa SotUL:a. Liittohallituksen keskeiset tehtävät ovat
1. Kutsua koolle SotUL:n liittokokoukset ja kongressit sekä valmista niille esitettävät asiat.
2. Hoitaa SotUL:n asiat työvaliokunnan avulla.
3. Ottaa ja erottaa SotUL:n palkkaa nauttivat toimihenkilöt.
4. Hoitaa SotUL:n omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia vuosikertomukset.
5. Hoitaa SotUL:n äänenkannattajan ja kustannustoiminnan johtoa.
6. Tarkastaa seurojen säännöt oikeudella vaatia ne muutettaviksi, jos ne ovat ristiriidassa SotUL:n
toimintaperiaatteiden tai perusmääräysten kanssa tai milloin ne voivat tuottaa haittaa SotUL:n
järjestölliselle kokonaisuudelle.
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7. Ratkaista sen käsiteltäviksi jätetyt urheiluriitaisuudet ja sääntörikkomukset.
8. Valvoa sääntöjen noudattamista ja tarvittaessa toimia niiden tulkitsijana.
9. Valvoa Suomen Antidopingtoimikunnan sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten
antidopingsopimusten mukaisten sääntöjen noudattamista SotUL:n ja sen jäsenten toiminnassa.
10. Esittää kunniajäseniksi kutsuttavat liittokokoukselle ja myöntää liiton huomionosoitukset.
Liittokokous voi vahvistaa liittohallitukselle työjärjestyksen.
16 §
Liittohallitus valitsee 3-8 jäsenisen työvaliokunnan, joka liittohallituksen apuna ja sille
vastuuvelvollisena valmistelee ja hoitaa SotUL:n asioita, toimeenpanee liittohallituksen päätökset ja
valvoo liiton toimiston tehtäviä. Työvaliokunta raportoi liittohallituksen kokouksessa tehtävän
hoitoaan lähinnä edellisen liittohallituksen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
17 §
SotUL:n nimen merkitsevät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä
liittohallituksen määräämän toimihenkilön kanssa, taikka liittohallituksen määräämät toimihenkilöt
siinä järjestyksessä kuin liittohallitus määrää.
SOTUL:N ALUEET
18 §
SotUL:n varsinaisen liittokokouksen päätöksellä voidaan maa jakaa toiminnallisesti yhtenäisiin
alueisiin siten, että ne muodostavat asioiden hoidon, toiminnan järjestämisen ja keskinäisen
yhteydenpidon kannalta toimivan kokonaisuuden.
TILINPÄÄTÖS JA -TARKASTUS
19 §
SotUL:n tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä
tilintarkastajille, joiden tulee jättää helmikuun viimeiseen päivään mennessä
tilintarkastuslausuntonsa liittohallitukselle.
Yhteistoiminta muiden eri tahojen kanssa
20 §
SotUL voi harjoittaa yhteistoimintaa eri urheilu- ja liikuntajärjestöjen sekä muiden julkisten tai
yksityisten liikuntatoimintaa edistävien ja tukevien tahojen kanssa. Tätä varten liitto voi laatia
yhteistyösopimuksia, jotka SotUL:n puolesta hyväksyy liittohallitus.
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
21 §
Näiden sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava tullakseen hyväksytyksi vähintään ¾
ääntenenemmistön kannatus liittokokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.
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SotUL:n purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa vähintään kahden
kuukauden väliajoin pidettävässä liittokokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa
kokouksissa on kannattanut vähintään 4/5 kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.
22 §
Jos SotUL on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava sotilasurheilua edistävään
tarkoitukseen niin kuin se SotUL:n liittokokous, joka viimeksi päättää liiton purkamisesta, määrää.

