
Sivu: 1(7)

Voimassaolevat säännöt: 07.03.2022 11:04:25

Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Sulkapalloliitto ry, Finlands
Badmintonförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään
epävirallista nimeä Badminton Finland. Sen kotipaikka on Helsinki,
toiminta-alueena Suomen Valtakunnan alue ja kielenä suomi ja ruotsi,
pöytäkirjakielenä suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä
nimitystä liitto.

2 § Liiton tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata maamme
sulkapallourheilua ja sen kehitystä sekä toimia niiden
yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten valtakunnallisena
yhdyssiteenä, jotka näiden ja omien sääntöjensä edellyttämin tavoin
harrastavat sulkapallourheilua ja jotka näiden sääntöjen määräysten
mukaisesti on hyväksytty liiton jäseniksi. Jäsenistä käytetään
näissä
säännöissä nimitystä jäsenseura. Liiton toiminnan perustana ovat
liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

3 § Liiton toiminta-ajatuksena on sulkapallopelin edistäminen
Suomessa niin, että mahdollisimman moni harrastaisi sitä kunto-,
kilpa- tai huippu-urheiluna fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvointinsa edistämiseksi ja että lajin kansainvälinen
kilpailumenestys olisi mahdollisimman
korkealla tasolla.

Tarkoitustaan ja toiminta-ajatustaan toteuttaakseen liitto:
1) edistää sulkapallon näkyvyyttä ja harrastamista Suomessa ja antaa
lajin sidosryhmille neuvontaa ja konsultaatiota,
2) edistää sulkapalloilua harrastavien yhdistysten perustamista ja
niiden toiminnan tehostamista,
3) laatii ja vahvistaa näiden sääntöjen määräämin tavoin
sulkapalloilussa ja liiton muussa toiminnassa noudatettavat säännöt,
4) Badminton World Federationin BWF jäsenenä valvoo mainitun liiton
sekä omien sääntöjen noudattamista Suomessa ja ratkaisee sääntöjä
koskevat erimielisyydet,
5) johtaa ja valvoo jäsenseurojensa ja niiden jäsenten
kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla, päättää Suomen
mestaruuskilpailujen järjestämistavasta, Suomen osallistumisesta ja
edustuksesta
kansainvälisiin sulkapallokilpailuihin, järjestää kansallisia ja
kansainvälisiä kilpailuja sekä määrää Suomen mestaruuskilpailujen ja
Suomessa järjestettävien kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen
järjestäjät ja ajat kilpailukalenteria laatiessaan,
6) kiinnittää ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden avulla
viranomaisten ja muiden asianomaisten elinten huomiota
sulkapallotoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoitus-
ja kilpailupaikkojen sekä välineiden hankkimiseen ynnä muiden
edellytysten luomiseen,
7) voi harjoittaa julkaisutoimintaa,
8) voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia
toimintansa tukemiseksi kiinteää ja irtainta omaisuutta,
9) voi toimintansa tukemiseksi hankkia varoja järjestäen keräyksiä
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ja arpajaisia, omistaa ja ylläpitää lajin tarvitsemia halleja,
toimitiloja tai muita fasiliteetteja, harjoittaa kustannustoimintaa
sekä välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.
10) voi olla omistajana kaupallisissa yhtiöissä.

Yhteistoiminta

4 § Liitto kuuluu jäsenliittona Suomen Olympiakomitea ry:hyn (näissä
säännöissä"OK") ja noudattaa toiminnassaan mahdollisuuksiensa mukaan
Liikunnan ja urheilun aluejärjestöjen aluejakoa. Samoin liitto
kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Sulkapalloliittoon (näissä
säännöissä "BWF") ja Euroopan Sulkapalloliittoon Badminton Europeen
(näissä säännöissä "BE").

Liitto voi liittyä liittokokouksen päätöksen perusteella jäseneksi
muihin kotimaisiin tai kansainvälisiin urheilun alalla toimiviin
liittoihin, jos päätöstä kokouksessa kannattaa vähintään 2/3
kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Liitto voi erota tässä
pykälässä tarkoitetuista jäsenyyksistä samaa äänimäärää
liittokokouksessa noudattaen, kuin mitä tässä pykälässä on säädetty
niihin liittymisestä.

Sitoutuminen antidopingtoimikuntaan ja vakavia eettisiä rikkomuksia
koskeviin kurinpitomääräyksiin

5 § Liitto ja sen jäsenseurat sitoutuvat noudattamaan Suomen
antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean ja BWF:n
antidopingsäännöstöjä.

Lisäksi 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.

Liiton jäsenet

6 § Liiton varsinaisiksi jäseniksi eli jäsenseuroiksi liittohallitus
voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä sulkapalloilua harrastavat
rekisteröidyt yhdistykset, jotka sitoutuvat noudattamaan liiton
sääntöjä. Liittokokous voi yksimielisellä päätöksellään
liittohallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita
henkilöitä liiton kunniapuheenjohtajiksi. Liittohallitus voi
yksimielisellä päätöksellään kutsua erityisen ansioituneita
henkilöitä liiton kunniajäseniksi. Kunniapuheenjohtajilta tai -
jäseniltä ei peritä liiton jäsenmaksua.

Jäsenseuroilta perittävistä jäsenmaksuista ja muista toiminnan
maksuista päättää liiton syyskokous.
Jäsenseurojen on käytettävä jäsentensä rekisteröintiin ja
raportointiin liittohallituksen päättämiä menetelmiä ja
järjestelmiä.
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Jäsenseurat ovat toiminnassaan velvollisia noudattamaan liiton
sääntöjä ja tarkoitusperiä sekä liiton elinten toimivaltansa
puitteissa antamia määräyksiä.

Liitosta eroaminen ja erottaminen sekä muut kurinpitotoimet

7 § Jäsenseura voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen
kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu.

Liittohallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka ei täytä näiden
sääntöjen, liittokokousten tai liiton toimielinten sääntöjen
mukaisessa järjestyksessä annettuja velvoituksia ja määräyksiä tai
toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa tai, jos
yhdistyslaissa oleva erottamisperuste muutoin on olemassa.

Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai
varoituksesta päättää liittohallitus tai kilpailutoiminnasta
vastaava ryhmä sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen
vahvistamissa muissa asiaan keskeisesti liittyvissä säännöissä.
Muutoin kurinpitoasioissa liitto noudattaa erikseen hyväksymiään
kurinpitosääntöjä, jotka pohjautuvat OK:n ja BWF:n ohjeisiin ja
suosituksiin.

Ansiomerkit

8 § Ansiomerkkien myöntämisestä ja muista liiton jäsenseuroja ja
niiden henkilöjäseniä sekä muita yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä
yksityisiä henkilöitä koskevista huomionosoituksista päättää
liittohallitus liittokokouksen vahvistamien näitä asioita koskevien
sääntöjen puitteissa.

Liiton hallinto

9 § Ylin päätäntävalta liitossa on liittokokouksella. Muita liiton
toimielimiä ovat liittohallitus ja sen avukseen asettamansa muut
toimielimet.

Liittokokoukset

10 § Varsinaisia liittokokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa,
kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Liittokokouksen ajan ja paikan määrää liittohallitus.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla
viimeksi liitolle jäsenluetteloon merkittäväksi ilmoitetulla
osoitteella vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Esityslista on
liitettävä kutsuun. Asiat, jotka jäsen haluaa saada varsinaisissa
liittokokouksissa käsiteltäviksi, on
esitettävä kirjallisesti liittohallitukselle vähintään kahta
kuukautta ennen tässä pykälässä mainittua aikaisinta mahdollista
kokousajankohtaa.

Ylimääräisiä liittokokouksia voidaan pitää edellisen liittokokouksen
päätöksen perusteella tai, milloin liittohallitus pitää sitä
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tarpeellisena. Niin ikään ylimääräinen liittokokous on pidettävä,
jos vähintään kolmas osa liiton jäsenseuroista sitä määrätyn asian
käsittelemistä varten liittohallitukselta kirjallisesti pyytää.
Ylimääräinen liittokokous on tällöin pidettävä vähintään kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta koskeva pyyntö on saapunut
liittohallitukselle. Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle
samalla tavoin kuin varsinainen liittokokous.

Syysliittokokouksessa liittohallituksen erovuoroisten varsinaisten
jäsenten tilalle ehdolla olevien henkilöiden on mahdollista
ilmoittautua ehdokkaaksi etukäteen hallituksen päättämän aikataulun
ja menettelytavan mukaisesti. Liittohallituksen jäseniksi ehdolla
olevien henkilöiden ei tarvitse olla jäsenseuran jäseniä ja
ehdokkaita voivat esittää jäsenseurat, jäsenseurojen jäsenet sekä
ehdokkaat itse. Liittohallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on
työsuhteessa liittoon.

11 § Liittokokouksessa on äänioikeus jäsenmaksunsa liittokokoukseen
mennessä maksaneilla jäsenseuroilla. Kaikilla jäsenseurojen
jäsenillä ja liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on
kokouksessa osallistumis- ja puheoikeus. Kukin seura voi nimetä
valtakirjalla yhden äänioikeutetun kokousedustajan. Äänioikeutetun
kokousedustajan ei tarvitse olla seuran jäsen. Yksi henkilö voi
edustaa kokouksessa vain yhtä seuraa. Liittohallitus tarkistaa
valtakirjat ennen liittokokouksen alkua.

Sulkapalloliiton liittokokouksiin ja niissä järjestettäviin
äänestyksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä
hallituksen määrittelemällä tavalla myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

Liittokokouksessa on jokaisella jäsenseuralla yksi perusääni ja sen
lisäksi lisä-ääniä seuraavasti:

Jäsenseuralla, joka on maksanut täysimääräisesti jäsenmaksunsa ja
jonka liiton hallituksen määrittämien jäsenrekisteröintikäytäntöjen
mukaisesti laskettujen omien jäsenten lukumäärä viimeksi kuluneen
joulukuun 31. päivänä oli
21 - 40 on 1 lisä-ääni
41 - 70 on 2 lisä-ääntä
71 - 100 on 3 lisä-ääntä
101 -150 on 4 lisä-ääntä
151 - 200 on 5 lisä-ääntä
201 tai enemmän on 6 lisä-ääntä

Jäsenseuralla voi siis liittokokouksessa olla enintään 7 ääntä,
mutta yksittäisen jäsenseuran äänimäärä kaikista kokouksessa
edustettuina olevien jäsenseurojen yhteenlasketusta äänimäärästä voi
olla enimmillään seuraavasti:
- Mikäli kokouksessa on edustettuna 1 seura: 1/1
- Mikäli kokouksessa on edustettuna 2 seuraa: 1/2
- Mikäli kokouksessa on edustettuna 3 seuraa: 1/3
- Mikäli kokouksessa on edustettuna 4 seuraa: 1/4
- Mikäli kokouksessa on edustettuna 5 seuraa tai enemmän: 1/5
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12 § Liittokokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian
ratkaisemisesta toisin määrätty. Mikäli äänestys päättyy tasan,
ratkaisee arpa.

13 § Liittokokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai joku muu puheenjohtajan
tehtävään nimeämä henkilö. Kokouksen avaaja johtaa puhetta siksi,
kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja.

Varsinaisen kevätkokouksen sääntömääräiset asiat ovat seuraavat:
1) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2) Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat sekä niiden äänimäärät.
3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkistajaa ja ääntenlaskijat.
4) Esitetään liittohallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä
toimintavuodelta ja päätetään sen
hyväksymisestä.
5) Esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja
tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus.
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7) Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenseurojen
näiden sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittämät asiat.

Varsinaisen syyskokouksen sääntömääräiset asiat ovat seuraavat:
1) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2) Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat sekä niiden äänimäärät.
3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkistajaa ja ääntenlaskijat.
4) Päätetään jäsenseuroilta perittävistä jäsenmaksuista sekä muista
toiminnan maksuista.
5) Määrätään liittohallituksen jäsenten ja liittokokouksiin
osallistuvien jäsenseurojen äänioikeutettujen edustajien palkkioiden
ja matkakulujen korvausperusteet.
6) Määrätään tilintarkastajien palkkioiden maksuperusteet.
7) Valitaan
a) seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi liittohallituksen puheenjohtaja,
jota nimitetään myös liiton puheenjohtajaksi.
b) kolme (3) liittohallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten
tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä ensimmäinen ja toinen
varajäsen seuraavaksi yksivuotiskaudeksi. (Näiden sääntöjen tullessa
tässä muodossa voimaan, valitaan ensimmäisellä kerralla kuusi (6)
liittohallituksen varsinaista jäsentä.)
c) tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja seuraavaksi
toimintavuodeksi.
8) Esitetään liittohallituksen laatimat seuraavan toimintavuoden
toimintasuunnitelma ja
talousarvio ja päätetään niiden vahvistamisesta.
9) Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenseurojen
näiden sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittämät asiat.

14 § Toimintasäännöt, kurinpitosäännöt, urheilijain edustussäännöt
ja ansiomerkkisäännöt vahvistaa liittokokous liittohallituksen
esityksestä.
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Liittohallitus

15 § Liiton hallituksena toimii liittohallitus, johon kuuluvat
puheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä 1. ja 2.
varajäsen. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi
(2) kalenterivuodeksi kerrallaan ja siten, että varsinaisista
jäsenistä on vuosittain kolme (3) erovuorossa. Erovuoroisuus
määrätään ensimmäisellä kerralla arpomalla. Varajäsenet valitaan
yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Liittohallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Liitossa työsuhteessa oleva henkilö ei voi toimia liittohallituksen
jäsenenä.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa
kutsusta, taikka, kun vähintään puolet liittohallituksen
varsinaisista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten
kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. Liittohallitus on tällöin
kutsuttava koolle vähintään kahden viikon kuluessa
siitä kun pyyntö on puheenjohtajalle toimitettu.

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) sen jäsentä on saapuvilla.
Varajäsenet kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin ja he ovat
äänioikeutettuja varsinaisten jäsenten poissa ollessa, siinä
järjestyksessä, kun heidät on varajäseneksi valittu.
Liittohallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla,
muissa asioissa se mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on
yhtynyt.

Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden
sääntöjen, liittokokousten päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin
OK:n sääntöjen mukaisesti sekä edustaa liittoa. Liittohallitus ottaa
palvelukseen ja vapauttaa Liitossa työsuhteessa olevat
toimihenkilöt. Toiminnanjohtajalla on kuitenkin oikeus nimittää
vakituisessa työsuhteessa olevien toimihenkilöiden sijaisia ja ottaa
palvelukseen määräaikaisia toimihenkilöitä korkeintaan 12 kuukauden
työsuhteeseen.

Liittohallituksen apuna toimivat toimielimet

16 § Liittohallitus asettaa Eettisen toimikunnan,
Ansiomerkkitoimikunnan, Kurinpitoryhmän, Kilpailutoimintaryhmän,
Sääntö- ja tuomariryhmän sekä Työ- ja talousryhmän. Liittohallitus
voi harkintansa mukaan asettaa myös muita ryhmiä tai toimikuntia.

17 § Liiton toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit
jätetään vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ym. asiakirjojen kanssa
viimeistään maaliskuun 15 päivään mennessä tilintarkastajille,
joiden tulee viimeistään maaliskuun viimeiseen päivään jättää
tilintarkastuslausuntonsa liittohallitukselle.

18 § Liiton nimen kirjoittaminen
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Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä
toiminnanjohtajan tai liittohallituksen oikeuttaman muun henkilön
kanssa. Hallitus voi antaa määräämälleen henkilölle oikeuden
kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

19 § Aluetoimintaa varten voivat jäsenseurat muodostaa sopivaksi
katsomiaan toimintayksikköjä.

Alueet eivät ole liiton jäsenseuroja, vaan ne toimivat yhdyssiteenä
paikallisten jäsenseurojen ja liiton välillä.

20 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista,
vaaditaan 2/3 liittokokouksessa annetuista äänistä.

21 § Päätökseen, joka tarkoittaa liiton purkamista, vaaditaan
vähintään 3/4 liittokokouksessa annetuista äänistä sekä tämän
päätöksen vahvistamisen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä
liittokokouksessa vähintään 3/4 ääntenenemmistöin annetuista
äänistä.

22 § Kun liitto on päätetty purkaa tai se on lakkautettu, on sen
jäljelle jääneet varat luovutettava liiton jäsenseuroille
jaettavaksi siinä suhteessa kuin niillä on ollut oikeus käyttää
äänimääriä viimeksi pidetyssä liittokokouksessa.

23 § Muissa suhteissa liitto noudattaa voimassa olevaa
yhdistyslakia.


