TOIMINTASÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Tikkaurheiluliitto STURL r.y., ruotsiksi Finlands Pilidrottsförbund r.f.
Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä Finnish Dart Sports Association.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Parkano.
2§
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää tikkaurheilua, joka käsittää tikanheiton, tikkahiihdon ja
tikkajuoksun sekä toimia tikkaurheilun alalla toimivien jäsentensä valtakunnallisena liittona. Liiton
toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa
pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan
dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen lajiliiton
dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen
antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin.
3§
Tarkoitustaan liitto toteuttaa
1) järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa
2) edistämällä tikkaurheilua harrastavien uusien seurojen perustamista
3) ohjaamalla ja neuvomalla jäseniään huolehtii jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä ja tukee
seurojen toiminnan tehostamista
4) laatimalla ja vahvistamalla tikkaurheilun kilpailu-, luokittelu-, ansiomerkki- ja kurinpitosäännöt
5) ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa
toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia
6) harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
Liitto voi voittoa tavoittelematta välittää tikkaurheiluvälineitä ja -tarvikkeita jäsenille.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi
- omistaa kiinteistöjä
- toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
- vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja
Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta
4§
Liiton jäseneksi hallitus voi hyväksyä Suomessa toimivan rekisteröidyn tikkaurheilun piirijärjestön,
tikkaurheiluseuran tai muun yhdistyksen. Liiton kokous voi kutsua henkilön, joka pitkän ajan erityisen
merkittävällä tavalla on edistänyt liiton tarkoitusperiä, liiton kunniapuheenjohtajaksi tai valita hänet
liiton kunniajäseneksi.

5§
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksen pöytäkirjaan.
6§
Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen tai sen henkilöjäsen toimii liiton sääntöjä, päätöksiä tai
tarkoitusperiä vastaan. Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa liiton kokouksen ratkaistavaksi
jättämällä valituskirjelmän hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon
saatuaan.
Hallitus voi myös, jos jäsen rikkoo liiton sääntöjä tai on urheilun piirissä menetellyt urheilun eettisten
arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti, päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton
toiminnasta. Samoin voi sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta
päättää hallitus sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kokouksen vahvistamissa
kurinpitomääräyksissä. Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole
suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan kuuden (6) kuukauden kuluessa eräpäivästä lukien.
Hallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa
koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kokouksen
vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt
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 sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa liiton päättämille omille
valituselimille ja / tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.
7§
Liitolla on oikeus periä jäseniltään toimintakulujensa peittämiseksi kilpailu- ja jäsenmaksua, joiden
suuruuden määrää liiton syyskokous. Maksuajoista päättää hallitus.
8§
Liiton toimielimet ovat liiton kokous ja liiton hallitus. Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa.
9§
Liiton päätösvaltaa käyttää liiton kokous. Varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa,
kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen
kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Liiton kokoukset kutsuu
koolle hallitus vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä
tai sähköpostilla niille jotka ovat sähköpostiosoitteensa liitolle ilmoittaneet.
10 §
Varsinaisella jäsenellä on liiton kokouksessa yksi ääni. Liiton kokouksessa jäsentä edustavalla
henkilöllä tulee olla jäsenen antama valtakirja. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäoloja puheoikeus liiton kokouksissa.
11 §
Liiton kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei jäljempänä toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muussa asiassa se mielipide, johon
puheenjohtaja yhtyy.

12 §
Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat:
Kevätkokous
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) käsitellään ja vahvistetaan toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
4) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta,
5) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille,
6) käsitellään jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty kirjallisina hallitukselle kuluvan vuoden
tammikuun loppuun mennessä.
Syyskokous
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4) määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle,
5) määrätään kilpailumaksut seuraavalle vuodelle,
6) määrätään hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalle vuodelle,
7) valitaan liitolle sääntöjen 13 §:n mukainen hallitus,
8) valitaan yksi – kaksi tilintarkastajaa ja yksi – kaksi varatilintarkastajaa tai kaksi toiminnantarkastajaa
ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavalle vuodelle,
9) valitaan mahdolliset toimikunnat,
10) valitaan edustajat valtakunnalliseen urheilun yhteistyöjärjestöön,
11) käsitellään jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty kirjallisina hallitukselle kuluvan vuoden
elokuun loppuun mennessä.
13 §
Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kahdeksan
varsinaista jäsentä. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan toimikausi on
kaksi vuotta sekä varsinaisten ja varajäsenten yksi vuosi. Toimikausi alkaa vaalin jälkeisen
kalenterivuoden alusta. Määrättyjä tehtäviä hoitamaan hallitus voi alaisuuteensa kutsua sihteerin ja
muita toimihenkilöitä hallituksen ulkopuolelta.
14 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja se on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on paikalla. Kiireellisten päätösten aikaansaamiseksi voidaan pitää hallituksen jäsenten
välinen puhelinkokous.
15 §
Hallituksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa arpa ja muussa asiassa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
16 §
Hallituksen tehtävänä on
- hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti
- edustaa liittoa
- kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä

- valita työryhmät
- hyväksyä liitolle uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
- valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
- nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt
- hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta
- huolehtia talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
laatimisesta
- vahvistaa kilpailusäännöt ja -ohjeet
- valvoa liiton antidopingohjelman toteuttamista ja siitä tiedottamista sekä siihen tehtäviä päivityksiä ja
niiden hyväksymistä
- päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
- päättää liiton ansiomerkkien ja standaarien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
- hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät.
17 §
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen tulee olla valmiina
tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille esitettäväksi ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.
18 §
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.
19 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain liiton kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että
muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden
jäsenten äänimäärästä.
20 §
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin
pidettävässä liiton kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenenmistöllä.
21 §
Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat käytettäväksi liiton pyrkimystä lähellä
olevaan urheilutarkoitukseen.
22 §
Muutoin noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistyslaki määrää.

