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SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT
1 § Liiton nimi, kotipaikka, toimialue ja käytetyt kielet
Yhdistyksen nimi on Suomen Voimisteluliitto ry. ruotsiksi Finlands Gymnastikförbund rf. Sen kotipaikka
on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä
liitto. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä Finnish Gymnastics Federation.
Yhdistys on kaksikielinen ja kielet ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskieli on suomi.
2 § Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on toimia niiden yhdistysrekisteriin merkittyjen, liittoon kuuluvien jäsenseurojen
valtakunnallisena liittona, jotka liiton ja omien sääntöjensä edellyttämällä tavalla edistävät Suomen
kansan voimistelu- ja liikuntaharrastusta ja huippu-urheilua niin, että mahdollisimman moni voisi
harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla sekä suorittavat
jäsenistönsä keskuudessa liikuntakasvatustyötä.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin periaatteet. Toiminnan
tavoitteena on laaja-alaisen, yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja vastuullisen liikuntakulttuurin
edistäminen.
3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitusta toteuttaakseen liitto:
1. tekee ja tukee voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä
2. huolehtii voimisteluliikunnan ja seuratoiminnan jatkuvasta kehittämisestä ja elinvoimaisuudesta
lasten ja nuorten voimistelussa ja liikunnassa, aikuisten kunto- ja terveysliikunnassa sekä kilpaja huippu-urheilussa
3. vaikuttaa voimistelun, liikunnan, terveyskasvatuksen ja liikuntaympäristön suunnitteluun ja
toteutukseen
4. edistää voimistelua harrastavien uusien seurojen perustamista ja tukee seurojen toimintaa
5. toteuttaa koulutusta ohjaajille, valmentajille, seurojen luottamushenkilöille ja muille jäsenille
6. laatii ja vahvistaa kilpailu-, kurinpito-, ansiomerkki- ym. vastaavat säännöt
7. valvoo sääntöjen noudattamista ja ratkaisee niitä koskevat rikkomukset
8. edistää suomalaisen voimistelun kansainvälistä kilpailumenestystä
9. järjestää tapahtumia, näytöksiä, kilpailuja ja juhlia
10. osallistuu kotimaisten ja ulkomaisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen toimintaan

Toiminnan tukemiseksi liitto voi:
1. julkaista, kustantaa ja myydä alaan liittyviä painotuotteita ja tallenteita
2. valmistaa, hankkia ja myydä liikuntaan liittyviä välineitä, telineitä, asuja ja tarvikkeita
3. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

4.
5.
6.
7.

järjestää arpajaisia, keräyksiä ja bingotoimintaa
harjoittaa ravintolatoimintaa
perustaa rahastoja
liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Toiminnan valtakunnallinen kattavuus
Liiton tehtävä on huolehtia ajanmukaisista jäsenpalveluista kaikille jäsenseuroille eri puolella Suomea.

Liitto järjestää jäsenseuroille vuosittain mahdollisuuksia kehittää ja antaa palautetta
jäsenpalveluista. Liiton hallitus päättää kulloinkin voimassa olevan aluejaon jäsenseuroja ja
alueellisia luottamusryhmiä kuultuaan.
5 § Päätösvalta ja hallinto
1. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet liiton kevät- ja syyskokouksissa.
2. Liiton hallinnosta vastaa hallitus sekä sen alaisuudessa pääsihteeri ja muu henkilökunta.
3. Liiton palveluksessa oleva toimihenkilö tai valmentaja tai liitolta palkkatukea saava henkilö ei voi
kuulua hallitukseen tai toimia edustajana liiton kokouksissa.
4. Liiton hallituksen jäsen ei voi toimia seuran edustajana liiton kevät- ja syyskokouksissa.
6 § Liiton jäsenyydet
Liitto on Suomen Olympiakomitea ry:n jäsen.
Liitto edustaa jäsenliittona Suomessa Kansainvälistä Voimisteluliittoa (Fédération Internationale de
Gymnastique, FIG), Euroopan Voimisteluliittoa (Union Européenne de Gymnastique, UEG) ja
Kansainvälistä Joukkuevoimisteluliittoa (International Federation of Aesthetic Group Gymnastics, IFAGG)
sekä muita kansainvälisiä järjestöjä, joissa liitto on jäsenenä.
Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.
7 § Liiton jäsenet
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt, voimistelua ja liikuntaa harrastavat sekä
liikuntakasvatusta edistävät voimisteluseurat ja yleisseurat, jotka liiton hallitus hyväksyy jäseniksi sille
jätetyn hakemuksen perusteella. Näitä jäseniä kutsutaan jäsenseuroiksi.
Liitolla voi olla myös kannattajajäseniä. Kannattajajäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä yksityisen
henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee liiton toimintaa suorittamalla kannattajajäsenille
määrätyn kannatusjäsenmaksun.
Liitto voi hallituksen esityksestä kutsua varsinaisessa kokouksessaan tekemällään päätöksellä
kunniapuheenjohtajaksi liiton puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Liitto voi hallituksen esityksestä kokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua kunniajäseneksi yksityisen
henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt liiton tarkoitusten toteuttamista.

8 § Jäsenmaksu
Liiton syyskokous päättää jäsenseuran jäsenmaksun suuruuden henkilöjäsentä kohti sekä
kannattajajäsenmaksun. Syyskokous voi kuitenkin päättää myös minimijäsenmaksun ja /tai
jäsenmaksukaton jäsenseuralle ja erisuuruisen kannattajajäsenmaksun yksityiselle henkilölle ja
yhteisölle. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.
Voimisteluseuran jäsenmaksu määräytyy jäsenyhdistyksen vuositilastossa ilmoitetun, edellisen vuoden
henkilöjäsenmäärän mukaan.
Yleisseuran jäsenmaksu määräytyy vuositilastossa ilmoitetun, edellisenä vuonna voimistelutoimintaan
osallistuneiden henkilöjäsenten lukumäärän perusteella.
Uusi jäsenseura maksaa jäsenmaksun heti liittyessään, liittymishetken mukaisen henkilöjäsenmäärän
suuruisena.

9 § Jäsenyyden lakkaaminen
Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen
a. eroaa
b. erotetaan liitosta tai
b. se päätetään purkaa
Jäsen voi ilmoittaa erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan
yhdistyksen kokouksessa. Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana
eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen tai rajoittaa jäsenen jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos jäsen:
o rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä
o toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä
o jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä
o sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllämainittuihin rikkomuksiin tätä
rankaisematta
o jättää maksamatta toistuvasti liitolle kuuluvan maksun tai
o jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.
Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen
kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.
Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi,
paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
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 urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisessa
määräajassa

10 § Jäsenvelvollisuudet
Jäsenseurat ja niiden jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä, niiden nojalla annettuja
määräyksiä, mukaan lukien eettisiä arvoja sekä Reilun Pelin periaatteita ja hyvää urheiluhenkeä, liiton
toimielinten päätöksiä, suorittamaan liiton kokouksen määräämät maksut sekä vastaamaan muista liiton
mahdollisesti asettamista velvoitteista.
Lisäksi jäsenseurat ja niiden jäsenet ovat velvollisia toiminnassaan noudattamaan 6 §:ssä mainittujen
kansainvälisen kattojärjestöjen sääntöjä, näiden sääntöjen nojalla annettuja määräyksiä sekä näiden
järjestöjen toimielinten päätöksiä siltä osin kuin ne koskevat niitä.
Jäsenseurat sitoutuvat suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun ja palauttamaan vuositilaston ja
toimittamaan tarvittavat jäsentiedot vuosittain. Vain niillä jäsenseuroilla, jotka ovat hoitaneet
jäsenvelvoitteet, on osallistumisoikeus liiton eri toimielinten ja näiden sääntöjen mukaiseen
työskentelyyn.

11 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto, sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen 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.
12 § Eettinen säännöstö
Liiton toiminnassa noudatetaan Suomen Olympiakomitean hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia Reilun
Pelin periaatteita, liiton kokouksen hyväksymää eettistä ohjeistusta, yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä
ja 6 §:ssä mainittujen kansainvälisten kattojärjestöjen ohjeistusta.
13 § Urheilun oikeusturvalautakunta
Liitto, sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan
toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.
Liiton ja sen jäsenseurojen tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli
tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.
14 § Kilpailutulosten ja – tapahtumien manipuloinnin ehkäiseminen
Liitto, sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten
tai -tapahtumien manipulointia.
Liiton ja sen jäsenseurojen 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.
15 § Kurinpito

Jäsenseuraan, jäsenseuran jäseneen ja muuhun sellaiseen toimijaan, joka on sopimusperusteisesti
sitoutunut näihin sääntöihin tai niiden nojalla annettuihin määräyksiin, voidaan kohdistaa liiton
kokouksen hyväksymiä liiton kurinpitosääntöjen mukaisia rangaistuksia.
Liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton kokouksen valitsema kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta on
toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä. Jäsenseurat
luovuttavat ylimmän toimintaa koskevan valvonta- ja kurinpitovallan jäseniinsä nähden liitolle.
Kurinpitovaliokunnan toimivallasta, kokoonpanosta, toimikaudesta, tehtävistä, rangaistavista teoista,
kurinpitomenettelystä ja rangaistuslajeista säädetään tarkemmin liiton kokouksen hyväksymissä liiton
kurinpitosäännöissä.
Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1. 2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa
Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.
16 § Kokoukset
Liitolla on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka -joulukuussa.
Liiton kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan vähintään kolmekymmentä (30) päivää
ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä
liiton sähköisissä tiedotuskanavissa.
Asia, jonka varsinainen jäsen haluaa liiton kokouksissa käsiteltäväksi, on jätettävä liiton hallitukselle
kirjallisesti, kevätkokoukseen tarkoitettu tammikuun loppuun ja syyskokoukseen tarkoitettu elokuun
loppuun mennessä. Hallituksen tulee antaa kokoukselle lausunto jäsenseuran esittämästä asiasta.
Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään 1/10
liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten.
Ylimääräisen kokouksen kokouskutsu julkaistaan vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta
jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä liiton sähköisissä
tiedotuskanavissa.
Liiton kokouksissa on äänivalta varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut määrätyt jäsenmaksut viimeksi
kuluneen syyskuun loppuun mennessä ja lähettänyt vuositilastonsa liittoon kuluvan vuoden tammikuun
loppuun mennessä. Mikäli syyskuun viimeinen päivä osuu viikonloppuun, jäsenmaksun tulee olla
maksettuna seuraavana arkipäivänä.
Jäseneksi hyväksytty uusi jäsenseura saa äänioikeuden heti, kun on maksanut jäsenmaksut ja jättänyt
jäsenhakemuksen mukana seuran jäsen-, laji- ja harrastajatoiminta- sekä yhdyshenkilötietonsa liittoon.
Liiton varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa kaikissa asioissa ääniä seuraavasti:
• 1 ääni jäsenseuroilla, joilla on 200 tai vähemmän henkilöjäseniä
• 2 ääntä jäsenseuroilla, joilla on 201-400 henkilöjäsentä
• 3 ääntä jäsenseuroilla, joilla on yli 400 henkilöjäsentä
Jäsenseuran enimmäisäänimäärä on 3 ääntä.

Äänimäärä lasketaan seuran vuositilastossa liittoon ilmoittaman henkilöjäsenten ja liitolle maksetun
jäsenmaksun mukaan.
Jäsenseuran äänioikeutta kokouksessa käyttää jäsenseuran valtakirjalla valtuuttama henkilö, joka
käyttää seuran kaikkia ääniä. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja.
Liiton kokouksissa kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja
puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Liiton kokouksissa ja liiton toimielinten kokouksissa päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka
on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Vaaleissa tulevat valituiksi
enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö); jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi
tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi
asiakysymyksissä se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, ja vaaleissa ratkaisee arpa.

17 § Kokouksissa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen järjestäytyminen
2. todetaan edustettuna olevat liiton jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus sekä
päätösvaltaisuus
3. esitellään liiton edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama
lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
5. valitaan ehdollepanotoimikunta tekemään esitys syyskokoukselle hallituksen jäsenten valinnasta
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen järjestäytyminen
2. todetaan edustettuna olevat liiton jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus sekä
päätösvaltaisuus
3. vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään jäsenmaksujen
suuruus
4. valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen toimikautensa on päättymässä
5. valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle
6. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. Varsinaisista tilintarkastajista vähintään
toisen on oltava KHT
7. valitaan kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja ja muut kurinpitovaliokunnan jäsenet, mikäli
valiokunnan toimikausi on päättymässä
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Liiton kokouksissa päätetään liiton sääntöjen, yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen, vaaliohjesäännön
ja eettisen ohjeistuksen sisällöistä.

18 § Hallitus
Liiton hallituksen muodostavat syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä
kymmenen muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti: viisi hallituksen jäsentä edustavat harrasteliikuntaa tai muuta
liiton toiminnassa tarvittavaa asiantuntemusta; viidestä muusta hallituksen jäsenistä yksi valitaan
miesten telinevoimistelua, yksi naisten telinevoimistelua, yksi rytmistä voimistelua, yksi
joukkuevoimistelua ja yksi muita kuin edellä mainittuja FIG:n tai UEG:n kilpalajeja edustavien
jäsenyhdistyksen piiristä.
Hallituksen jäsenten keskuudessa tulee olla kummankin sukupuolen edustus. Hallitus valitsee
keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain ensin 3 jäsentä, seuraavana vuonna 4 jäsentä ja
kolmantena vuonna 3 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan erovuorolla ovat erovuoroisia myös seuraavat
asiantuntemuksen edustajat: Rytminen voimistelu, Miesten telinevoimistelu, Muiden kilpalajien
edustaja. Seuraavana vuonna ovat erovuoroisia: Naisten telinevoimistelu ja kolme harrastevoimistelun
edustajaa. Sitä seuraavana vuonna ovat erovuoroisia: Joukkuevoimistelu ja kaksi harrastevoimistelun
edustajaa.
Kukin hallituksen jäsen voi toimia hallituksen jäsenenä kolme peräkkäistä kautta. Hallituksen
puheenjohtajana voi toimia yhteensä enintään kolme kautta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi hallituksen
jäsenistä on saapuvilla.

19 § Hallituksen tehtävät
Hallitus vastaa liiton strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta, toiminnan resursoinnista ja jatkuvasta
arvioinnista sekä liiton edunvalvonnasta. Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden
sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa liittoa.
Lisäksi hallituksen tehtävänä on:
1. kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella niille esiteltävät asiat
2. päättää liiton toimintaohjesäännöstä
3. nimetä tarpeelliset toimielimet ja päättää niiden tehtävistä
4. nimittää ja erottaa liiton pääsihteerin
5. valita liiton edustajat niihin yhteisöihin, joihin liitto kuuluu
6. hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia talousarvio- ja
toimintasuunnitelmaehdotukset sekä toimintakertomukset ja tilinpäätökset
7. vastata liiton julkaisu- ja kustannustoiminnasta
8. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa jäsenseuroista ja niiden jäsenmäärästä sekä
kannattaja- ja kunniajäsenistä sekä kunniapuheenjohtajista

9. päättää liiton kansainvälisten arvokilpailujen anomisesta
10. päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä ehdotukset liiton varsinaiselle
kokoukselle kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
11. päättää jäsenseuroihin ja jäsenseurojen jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä

20 § Nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku hallituksen siihen
määräämä henkilö, kaksi aina yhdessä.
21 § Tilintarkastus
Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun
loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään
(2) viikkoa ennen kevätkokousta.
22 § Sääntöjen muuttaminen
Liiton sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista
äänistä.
23§ Liiton purkaminen
Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä varsinaisessa kokouksessa. Liiton
purkautuessa sen varat on luovutettava voimisteluliikuntaa edistävään tarkoitukseen liiton viimeisen,
purkamispäätöksen tehneen, kokouksen päätöksen mukaan.

