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Säännöt:
1 § YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Suomen Urheiluliitto ry, Finlands
Friidrottsförbund rf. Yhdistyksestä käytetään englanninkielistä
nimeä Finnish Athletics Federation.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 § TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää yleisurheilua sekä
toimia jäsentensä valtakunnallisena järjestönä. Liiton toiminnan
perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin
periaatteet ja tasa-arvo.
3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
3.1. Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto
- tukee jäsentensä toimintaa ja toimintaedellytyksiä
- edistää ja kehittää yleisurheilun kilpailu-, valmennus- ja
koulutustoimintaa sekä yleisurheilun edunvalvontaa kotimaassa ja
ulkomailla
- laatii ja vahvistaa kansallista yleisurheilutoimintaa ohjaavat
säännöt sekä valvoo niiden ja kansainvälisten sääntöjen
noudattamista.
3.2. Toimintansa tukemiseksi liitto voi
- hankkia ja omistaa kiinteistöjä
- toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
- vastaanottaa lahjoja ja testamentteja
- perustaa ja ylläpitää oppilaitoksia
- tukea yleisurheilun edustusurheilijoiden sekä asiantuntijoiden ja
valmentajien opiskelua ja opintoja
- valmistaa, hankkia ja myydä urheiluun liittyviä välineitä
- harjoittaa kustannus-, julkaisu- ja viestintätoimintaa sekä
ravitsemus- ja majoitustoimintaa.
4 § JÄSENYYDET
4.1. Liiton jäsenyydet
Liitto on jäsenenä Kansainvälisessä Yleisurheiluliitossa (WA) ja
Euroopan Yleisurheiluliitossa (EA), sekä Suomen Olympiakomitea
ry:ssä. Muista jäsenyyksistä päättää hallitus.
4.2. Sitoutuminen WA:n ja EA:n sääntöihin ja erityismääräyksiin
Suomen Urheiluliitto tunnustaa, hyväksyy, soveltaa, ottaa huomioon
ja sitoutuu noudattamaan WA:n ja EA:n kulloinkin voimassa olevia
perussääntöjä, kilpailusääntöjä ja erityismääräyksiä.
5 § TOIMINNAN VASTUULLISUUS
5.1. Sitoutuminen urheilun yhteisiin vakavien rikkomusten
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käsittelyyn
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin
vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia
koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen
päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja
toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin
kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan,
sääntöihin ja päätöksiin.
5.2. Sitoutuminen urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun
oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Liiton ja sen jäsenten
tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan,
mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.
5.3. Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin
voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman
antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten
kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen
allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin
sääntöihin.
5.4. Kilpailutapahtumien ja tulosten manipulointi
Liitto, sen jäsenet ja 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 § JÄSENET
6.1. Jäsenet
Liiton jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, joiden
toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää yleisurheilua, ja
jotka sitoutuvat noudattamaan liiton ja pykälässä neljä (4 §)
mainittujen järjestöjen sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä sekä
eettisiä normeja.
Jäsenseuran on kuuluttava jäsenenä piiriin, jonka alueella sen
kotipaikka on.
6.2. Tukijäsenet
Liiton tukijäseninä voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, joiden
tarkoituksena on liiton toiminnan tukeminen ja kehittäminen.
6.3. Jäseneksi hakeminen
Jäsenhakemus on laadittava kirjallisesti. Hakemus ja hakijan
säännöt, yhdistysrekisteri-ilmoitus sekä seurojen osalta piirin
jäsenyystodistus toimitetaan liiton hallitukselle, joka hyväksyy
jäsenet.
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7 § LIITOSTA EROAMINEN, EROTTAMINEN JA RIITA-ASIAT
7.1. Jäsenen eroaminen liitosta
Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen
liiton hallitukselle. Liitosta eroaminen tulee voimaan sen
kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.
Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.
7.2. Jäsenen katsominen liitosta eronneeksi
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, jos jäsen ei ole
maksanut jäsenmaksuaan viiden (5) kuukauden kuluttua sen
erääntymisestä.
7.3. Jäsenen erottaminen liitosta
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
- rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä
- toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä
- jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien
päätöksiä
- sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllä
mainittuihin rikkomuksiin tätä rankaisematta
- jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai
- jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.
Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi.
Kohtaan 7.3. perustuvat päätökset on välittömästi annettava tiedoksi
asianomaiselle jäsenelle. Erottamispäätöksessä on mainittava
erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus
erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai muutoin
todisteellisesti viiden (5) päivän kuluessa päätöksestä lukien.
Erottamispäätös astuu voimaan heti.
Erottamispäätöksestä voidaan valittaa liiton sovittelulautakunnalle
ja edelleen urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen
mukaisessa määräajassa
7.4. Riita-asioiden käsittely
Muut kuin kohdassa 7.2. mainitut liiton ja sen jäsenten sekä
jäsenyhdistyksen jäsenten kilpailu- ja järjestöasioita koskevat
riitaisuudet liiton ja urheilijan välillä ratkaisee
sovittelulautakunta. Riitaisuus on saatettava sovittelulautakunnan
käsiteltäväksi kuukauden kuluessa aiheen ilmaantumisesta.
7.5. Liiton ja WA:n sekä liiton ja WA:n toisen jäsenliiton välisen
kiistan saattamisesta WA:n hallituksen käsiteltäväksi määrätään WA:n
säännöissä.
7.6. Muutoksen haku
Muutoksenhakemisesta liiton hallituksen päätöksestä määrätään
Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöissä sekä Suomen
antidopingsäännöstössä.
8§ KURINPITO
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8.1 Kurinpitosäännöt
Jäsenseuraan, jäsenseuran jäseneen ja muuhun toimijaan voidaan
kohdistaa liittovaltuuston hyväksymiä liiton kurinpitosääntöjen
mukaisia rangaistuksia.
8.2 Kurinpitolautakunta
Liiton kurinpitovaltaa käyttää liittovaltuuston valitsema
kolmijäseninen kurinpitolautakunta, jonka liittovaltuusto asettaa
kaksivuotiskaudeksi kerrallaan, kuitenkin aina siihen saakka, kunnes
uusi lautakunta on valittu. Kurinpitolautakunnan jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kurinpitolautakunta on toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen
ja riippumaton liiton muista elimistä. Jäsenseurat luovuttavat
ylimmän toimintaa koskevan valvonta- ja kurinpitovallan jäseniinsä
nähden liitolle. Kurinpitolautakunnan toimivallasta, kokoonpanosta,
toimikaudesta, tehtävistä, rangaistavista teoista,
kurinpitomenettelystä ja rangaistuslajeista säädetään tarkemmin
liiton kurinpitosäännöissä.
Liiton jäsenen erottamisesta kurinpitoasian yhteydessä päättää
kuitenkin liiton hallitus.
Kurinpitolautakunnan päätöksistä voidaan valittaa SUL:n
sovittelulautakuntaan ja sieltä edelleen Urheilun
oikeusturvalautakuntaan.
8.3 Dopingrikkomukset
Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa
käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä
mainittu kurinpitoelin.
9 § KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSEN
Liittovaltuusto voi kutsua omalla päätöksellään tai hallituksen
esityksestä kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi henkilöitä,
jotka ovat toiminnallaan erittäin merkittävästi edistäneet liiton
tarkoitusperiä.
Kunniapuheenjohtajia/-jäseniä voi olla yhtä aikaa enintään
kahdeksan. Heille myönnetään nimeämisen yhteydessä liiton
kunniamerkki.
10 § ALUEET JA PIIRIT
Liittovaltuusto jakaa liiton toiminta-alueen alueisiin. Alueen rajat
määrää liittovaltuusto.
Liiton toiminta-alue jakautuu maantieteellisiä tai talousaluerajoja
seuraten piireihin. Piirin muodostavat kyseisen piirin alueella
toimivat liiton jäsenseurat. Piirin rajat määrää liittovaltuusto.
Piirien on oltava liiton jäseniä.
Alueet ja piirit toimivat liiton ja jäsenseurojen välisenä
yhteistyöelimenä ja toteuttavat liiton niille antamat tehtävät.

Sivu: 5(11)

11 § LIITON ORGANISAATIO
Liiton organisaatioon kuuluvat liittovaltuusto, hallitus ja
aluejohtokunta. Liittovaltuuston, hallituksen ja aluejohtokunnan
jäseniä valittaessa äänestysmenettelyssä on huomioitava näiden
sääntöjen vaatimukset eri sukupuolten edustuksesta.
12 § JÄSENÄÄNESTYS
Jäsenäänestyksissä valitaan liittovaltuuston jäsenet tämän säännön
13 §:n määräämällä tavalla.
Jäsenäänestys järjestetään joka toinen vuosi piirien kokousten
yhteydessä. Jäsenäänestykseen voivat osallistua ao. piiriin kuuluvat
jäsenseurat.
Piirin suorittamasta jäsenäänestyksestä ilmoitetaan piirin kokouksen
kokouskutsussa, joka toimitetaan jäsenseuroille ao. piirin kokousta
koskevien määräysten mukaisesti.
Jäsenäänestyksessä kullakin vähintään kuusi kuukautta liittoon
kuuluneella ja jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella jäsenseuralla
on yksi perusääni sekä lisäksi lisä-ääniä viimeksi kuluneen
seuraluokittelun pistelaskentakauden vahvistettujen pisteiden
mukaisesti jokaista täyttä kymmentä seuraluokittelupistettä kohden
yksi ääni.
Äänestyksessä kukin jäsenseura saa käyttää enintään 1/5 saapuvilla
olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä. Edustajan tulee olla
edustamansa jäsenseuran jäsen eikä hän voi edustaa kuin yhtä
jäsenseuraa.
Päätös jäsenäänestyksissä tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Kolmea liittovaltuuston jäsentä valittaessa äänestyksessä kaksi
eniten ääniä saanutta tulee valituksi. Jos nämä ovat eri sukupuolta,
kolmanneksi eniten ääniä saanut tulee valituksi kolmanneksi
liittovaltuuston jäseneksi. Jos kaksi äänestyksessä eniten ääniä
saanutta ovat samaa sukupuolta, kolmanneksi liittovaltuuston
jäseneksi tulee valituksi näiden kahden kanssa eri sukupuolta oleva
eniten ääniä saanut ehdokas.
Kahta liittovaltuuston jäsentä valittaessa äänestyksessä eniten
ääniä saanut tulee valituksi. Jos seuraavaksi eniten ääniä saanut on
samaa sukupuolta eniten ääniä saaneen kanssa, tulee toiseksi
liittovaltuuston jäseneksi eniten ääniä saanut ensimmäisen kanssa
eri sukupuolta oleva ehdokas.
Liittovaltuuston varajäsenten kohdalla menetellään samoin kuin
varsinaisten liittovaltuuston jäsenten osalta.
13 § LIITTOVALTUUSTO
Liittovaltuuston tehtävänä on kehittää yleisurheilutoimintaa liiton
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tarkoitusperien mukaan sekä päättää liiton strategiasta.
13.1. Liittovaltuuston kokoukset
Liittovaltuusto kokoontuu hallituksen kutsusta vuosittain
kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa sekä syyskokoukseen lokamarraskuussa. Hallitus voi päättää liitovaltuuston jäsenten
oikeudesta osallistua liittovaltuuston kokoukseen postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Liittovaltuuston ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus niin
päättää tai liittovaltuuston jäsenistä vähintään kolmannes tai
kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
kirjallisesti hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten.
Liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat,
joita varten kokous on koolle kutsuttu.
13.2. Liittovaltuuston koolle kutsuminen
Kutsu ja esityslista varsinaisiin liittovaltuuston kokouksiin on
lähetettävä liittovaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen
kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.
Kutsu ja esityslista liittovaltuuston ylimääräiseen kokoukseen on
lähetettävä liittovaltuuston jäsenille vähintään 21 päivää ennen
kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.
13.3. Jäsenten käsiteltäviksi haluamat asiat
Liiton jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian liittovaltuuston
varsinaisen kokouksen asialistalle, on ilmoitettava siitä
sähköisesti tai kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta
tammikuun ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.
13.4. Liittovaltuuston jäsenet
Piireittäin sääntömääräisessä vuosikokouksessa toteutettavassa
jäsenäänestyksessä valitaan liittovaltuuston jäsenet kahdeksi
vuodeksi kerrallaan kahden viimeksi kuluneen seuraluokittelun
pistelaskentakauden vahvistettujen seuraluokittelupisteiden mukaan
seuraavasti:
Viisi parasta piiriä: kukin kolme liittovaltuuston jäsentä.
Valittujen tulee edustaa eri sukupuolia.
Kymmenen seuraavaa piiriä: kukin kaksi liittovaltuuston jäsentä.
Valittujen tulee edustaa eri sukupuolia.
Muut piirit: kukin yhden liittovaltuuston jäsenen.
Varajäseniä valitaan yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä.
Varajäsenet asetetaan valittaessa siihen järjestykseen, jossa he
astuvat tehtävään varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä. Mikäli
valitaan 2-3 varajäsentä, varajäsenten tulee edustaa eri sukupuolia.
Suomen Urheiluliiton Valmentajayhdistys ry ja Suomen
Aikuisurheiluliitto ry valitsevat kumpikin valtuustoon yhden jäsenen
ja hänelle varajäsenen.
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Tiedot valituista liittovaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä tulee
toimittaa liiton hallitukselle uutta toimikautta edeltävänä vuonna
15.12. mennessä.
Kaikkien liittovaltuuston äänivaltaisten jäsenten tulee olla liiton
jäsenseuran/-järjestön jäseniä.
Mikäli liittovaltuuston jäsen valitaan liiton päätoimiseksi
toimihenkilöksi tai hallitukseen tai hän muusta syystä on estynyt
hoitamasta jäsenen tehtäväänsä, tulee hänen tilalleen esteen
kestäväksi ajaksi varajäsen.
13.5. Liittovaltuuston kokousten päätösvaltaisuus ja päätöksenteko
Liittovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet sen
jäsenistä on läsnä.
Liittovaltuuston käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
Liiton kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, hallituksen
jäsenillä, henkilökunnalla sekä liittovaltuuston päätöksellä
muillakin henkilöillä on liittovaltuuston kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus.
13.6. Liittovaltuuston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan liittovaltuustolle toimikaudeksi sen jäsenten
keskuudesta puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Varapuheenjohtajien tulee edustaa eri sukupuolia.
2. Käsitellään liiton toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä
vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto
3. Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toimitusjohtajalle ja
muille vastuuvelvollisille
4. Valitaan valtuustokausittain ehdollepanotoimikunta valmistelemaan
hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroisten jäsenten vaalia.
Toimikunnassa tulee olla edustettuna eri sukupuolia.
5. Päätetään liittovaltuuston seuraavassa syyskokouksessa
valittavien hallituksen jäsenten määrästä
6. Käsitellään hallituksen esittämä katsaus liiton strategian
toteutumisesta
7. Päätetään tarvittaessa liiton strategiasta tai sen
tarkistamisesta
8. Päätetään tarvittaessa toimintasääntöjen muutoksista
9. Päätetään Suomen mestaruuskilpailujen alueellinen kiertojärjestys
ja siihen liittyvät periaatteet
10. Myönnetään Kalevan kisojen järjestämisoikeus
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä sellaiset
hallituksen esittämät asiat, jotka kokous yksimielisesti hyväksyy
käsiteltäväksi
13.7. Liittovaltuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Päätetään liiton toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle
2. Valitaan liitolle puheenjohtaja kolmeksi (3) kalenterivuodeksi
3. Valitaan vuosittain seuraavaksi tammikuun 1. päivänä alkavaksi
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kaksivuotiskaudeksi hallituksen jäsenet. Tästä poiketen
liittovaltuuston valitseman WA:n hallitukseen valitun Suomen
kansalaisen toimikausi on yhden (1) kalenterivuoden
4. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
5. Nimetään sovittelulautakunta
6. Nimetään kurinpitolautakunta ja hyväksytään tarvittaessa
muutokset kurinpitosääntöihin
7. Päätetään liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten,
liittovaltuuston jäsenten sekä tilintarkastajan matkakorvauksista ja
palkkioista
8. Päätetään liiton kokouskutsujen lähettämistavasta sääntöjen 13§
mukaisesti ja virallisten tiedotusten julkaisemisvälineistä
9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
10. Käsitellään hallituksen esittämä katsaus liiton strategian
toteutumisesta
11. Päätetään tarvittaessa liiton strategiasta tai sen
tarkistamisesta
12. Päätetään tarvittaessa toimintasääntöjen muutoksista
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä sellaiset
hallituksen esittämät asiat, jotka kokous yksimielisesti hyväksyy
käsiteltäväksi
14 § HALLITUS
Toimeenpanevana elimenä liiton asioita hoitaa hallitus.
Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja
liittovaltuuston päätösten mukaisesti. Hallitus valvoo liiton
strategian toimeenpanoa ja raportoi liittovaltuustolle strategian
toteutumisesta.
Hallitus valitsee kaksivuotiskausittain (liittovaltuustokausi)
tarvittavat valiokunnat/työryhmät/asiantuntijaryhmät ja päättää
niiden tehtävistä. Ryhmiin valittavien tulee edustaa eri sukupuolia.
Valiokuntien työskentelyn tulee edesauttaa liiton strategian
toteutumista.
14.1. Hallituksen kokoonpano
Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kahdeksasta kymmeneen
(8-10) jäsentä sekä WA:n hallitukseen valittu Suomen kansalainen.
Puheenjohtajan toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallituksen
jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta ja heistä vähintään
neljä ja enintään viisi on vuosittain erovuorossa. Liittovaltuuston
valitseman WA:n hallitukseen valitun Suomen kansalaisen toimikausi
on yhden (1) kalenterivuoden. Hallitukseen valittavien tulee edustaa
eri sukupuolia.
Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässään enintään kolme (3 x 2 v.)
peräkkäistä toimikautta kuitenkin enintään kuusi peräkkäistä
kalenterivuotta ja puheenjohtaja kolme (3 x 3 v.) toimikautta
kuitenkin enintään yhdeksän (9) peräkkäistä kalenterivuotta. Edellä
mainittu rajoitus hallituskausien ja -vuosien määrästä ei koske WA:n
hallitukseen valittua Suomen kansalaista.
Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja.
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Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) hallituksen suomalaisjäsenellä on
hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Liittovaltuuston puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen
kokouksessa. Hallitus voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita
kokoukseen.
Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan
ensimmäisen varapuheenjohtajan ja toisen varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtajien tulee edustaa eri sukupuolia. Hallitus valitsee
tarvittaessa myös kolmihenkisen työvaliokunnan.
14.2. Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun
paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet muista hallituksen jäsenistä.
Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
Jos hallituksen jäsen valitaan kesken toimikautta liiton
päätoimiseksi toimihenkilöksi tai hän muuten estyy hoitamasta
tehtäväänsä tai eroaa hallituksesta, liittovaltuusto valitsee
tarvittaessa hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen
henkilön.
14.3. Hallitus
1. kutsuu liittovaltuuston kokoukset koolle ja valmistelee niissä
käsiteltävät asiat
2. hoitaa taloutta ja tilinpitoa, laatii talousarvio- ja
toimintasuunnitelmaesitykset sekä valmistelee tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen
3. päättää liiton operatiivisesta organisaatiorakenteesta ja
hyväksyy liiton talous- ja hallintosäännöt
4. valitsee liiton toimitusjohtajan ja erottaa hänet
5. vahvistaa liiton toimintasääntöjä alemman asteiset säännöt,
määräykset ja ohjeet muut kuin kurinpitosäännöt, jotka vahvistaa
liittovaltuusto.
6. hyväksyy ja erottaa jäsenet ja ylläpitää jäsenluetteloa
7. vastaa kohdan 14.5 mukaisesti kurinpitosäännöstön laatimisesta ja
ylläpitämisestä.
8. asettaa piirien esityksestä aluejohtokunnat
9. myöntää SM-kisojen järjestämisoikeudet Kalevan kisoja lukuun
ottamatta
10. päättää TV-kisojen järjestäjät
11. päättää Kalevan malja -kilpailun palkinnoista
12. päättää seuraluokittelun perusteista
13. päättää seuraavan vuoden rekisteröintimaksujen ja
kasvattajarahan suuruuden
14. valitsee liiton edustajat muihin yhteisöihin ja liiton edustajat
kansainvälisiin kongresseihin
15. päättää WA:n ja EA:n arvokilpailujen (MM- ja EM-kilpailut)
hakemisesta
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16. päättää aikuisten ulkoratojen MM- ja EM-kilpailujen
edustusjoukkueiden valintakriteerit sekä olympiakomitealle tehtävän
esityksen kriteerit olympiakisojen yleisurheilujoukkueen osalta
15 § ALUEJOHTOKUNNAT
Hallitus asettaa kullekin alueelle kaksivuotiskausittain
(valtuustokausi) aluejohtokunnan alueen piirien esityksestä.
Aluejohtokunnassa on alueen liittovaltuuston jäsenet sekä
piirihallituksen valitsema edustaja kustakin alueen piiristä.
Aluejohtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii toimitusjohtajan
nimeämä henkilö.
Aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja koordinoida alueensa
seuratoimintaa sekä valmennus- ja kilpailutoimintaa.
16 § TOIMITUSJOHTAJA
Toimitusjohtaja vastaa hallituksen johdon ja valvonnan alaisena
liiton operatiivisesta johtamisesta, strategisen suunnittelun ja
vuosisuunnittelun valmistelusta ja toimeenpanosta,
henkilöstöhallinnosta, kansainvälisten asioiden hoitamisesta,
yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin ja muihin sidosryhmiin sekä
hallituksen ja liittovaltuuston päätösten toimeenpanosta.
17 § LIITON NIMENKIRJOITTAJAT
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja(t) tai toimitusjohtaja kaksi yhdessä tai yhdessä
joku heistä jonkun muun henkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt
nimenkirjoitusoikeuden.
18 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
19 § SOVITTELULAUTAKUNTA
Liittovaltuusto asettaa sääntöjen jäsenyhdistysten ja sen jäsenten 7
§:ssä ja 8 §:ssä mainittuja asioita käsittelevän
sovittelulautakunnan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan, kuitenkin aina
siihen saakka, kunnes uusi lautakunta on valittu.
Sovittelulautakunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset
varajäsenet.
Sovittelulautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, kaksi jäsentä, joista
toinen toimii varapuheenjohtajana. Lautakunnan puheenjohtajan tulee
olla oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ja
jäsenten tulee olla yleisurheilun järjestö- ja kilpailutoimintaan
monipuolisesti perehtyneitä henkilöitä. Sovittelulautakunta voi
kutsua itselleen sihteerin.
Sovittelulautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan ja yhden
jäsenen ollessa saapuvilla.
20 § TOIMINTASÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
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Liiton toimintasääntöjä koskevat muutokset on käsiteltävä
liittovaltuuston kokouksessa, jossa muutoksen hyväksymiseen
vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
21 § LIITON PURKAMINEN
Liiton purkamisesta päättää liittovaltuusto kahdessa vähintään 14
päivän välein pidettävässä liittovaltuuston kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Liiton purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus
Yleisurheilun Tuki r.s:n talletettavaksi, kunnes vastaava uusi
samanlainen rekisteröity liitto ehkä perustetaan. Ellei uutta
liittoa perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on
tehty, jää omaisuus lopullisesti säätiön käytettäväksi näissä
säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Jollei edellä tarkoitettua säätiötä ole liiton purkautuessa, varat
on käytettävä vastaavalla tavalla Suomen yleisurheilun tukemiseen.
Liiton purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.
22 § VOIMAANTULO
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on
ne hyväksynyt.
23 § SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
Laskettaessa 14 § mukaisia peräkkäisiä toimikausia otetaan
ensimmäisenä toimikautena huomioon se toimikausi, joka alkaa tai on
kulumassa 1 päivänä tammikuuta 2014.

