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1. JOHDANTO

Nämä yleiset kilpailusäännöt koskevat Suomen Voimisteluliitto ry:tä (yhdistyksestä käytetään näissä
säännöissä lyhennystä liitto).
Liiton yleisten kilpailusääntöjen alaisia ovat:
-

liiton jäsenseurat

-

jäsenseurojen jäsenet

-

jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt

-

ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä, tai
ovat lunastaneet liiton lisenssin

-

liiton toimihenkilöt ja luottamushenkilöt

-

voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt

Yllä mainitut toimijat ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiton sekä
kansainvälisten ja kansallisten kattojärjestöjen sääntöjä (FIG, UEG, IFAGG, Suomen
Olympiakomitea), kattojärjestöjen sääntöjä, päätöksiä ja sääntöjen nojalla annettuja määräyksiä.
Toimijoiden tulee noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä̈ antidopingsäännöstöjä. Lisäksi toimijoiden
tulee noudattaa yleisiä̈ eettisiä̈ arvoja, urheilun Reilun Pelin periaatteita ja hyvää urheiluhenkeä.
Tämän lisäksi noudatetaan Voimisteluliiton eettistä ohjeistusta.
Näissä säännöissä mainitut päätökset tekee liiton hallitus, jollei se ole erikseen delegoinut määräysvaltaa toiselle elimelle tai henkilölle.
’Kotimainen arvokilpailu’ tarkoittaa jäljempänä SM-kilpailuja, kansainvälisten arvokilpailujen valintoihin vaikuttavia kilpailuja sekä hallituksen tai sen nimeämän toimielimen nimeämiä kilpailuja, joilla
on voimistelijalle laajempaa merkitystä.

2. SUOMEN VOIMISTELULIITON KILPAILULAJIT

Liiton yhdeksän eri kilpailulajia ovat akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten
telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, rytminen voimistelu, tanssillinen voimistelu, TeamGym ja
trampoliinivoimistelu.
Akrobatiavoimistelussa, kilpa-aerobicissa, naisten ja miesten telinevoimistelussa, rytmisessä
voimistelussa sekä trampoliinivoimistelussa noudatetaan Kansainvälisen Voimisteluliiton FIG:n
sääntöjä, ellei lajin kansallisissa säännöissä toisin määrätä.
Joukkuevoimistelussa noudatetaan Kansainvälisen Joukkuevoimisteluliiton IFAGG:n sääntöjä, ellei
lajin kansallisissa säännöissä toisin määrätä.
TeamGymissä noudatetaan Euroopan Voimisteluliiton UEG:n sääntöjä, ellei lajin kansallisissa
säännöissä toisin määrätä.
Tanssillinen voimistelu on kansallinen kilpalaji ja siinä noudatetaan Voimisteluliiton tanssillisen
voimistelun kilpailusääntöjä.
Kunkin lajin kansalliset säännöt vahvistaa liiton hallitus tai sen nimeämä toimielin, joka tekee tarvittaessa täsmentävät määräykset ja tulkinnat sääntöihin. Säännöt ja selkeät sääntömuutokset julkaistaan liiton nettisivuilla ja ne tulevat sitoviksi kolmen (3) kuukauden kuluttua em. julkaisemisesta.
Tästä aikarajasta on mahdollista poiketa erityisen painavasta syystä. Sääntömuutos edellyttää lajin
seurojen kuulemista ennen lopullista päätöstä. Täsmennykset ja tulkintaohjeet julkaistaan liiton
nettisivuilla ja ne tulevat sitoviksi kolmen (3) vuorokauden kuluttua julkaisemisesta.

3. SUOMEN VOIMISTELULIITON ALAISET KILPAILUT

Yleisiä kilpailusääntöjä tulee noudattaa kaikissa liiton ja seurojen kilpailuissa, tapahtumissa sekä
toiminnoissa.
Voimisteluliiton sääntökokonaisuuteen kuuluvat seuraavat säännöt:
Suomen Voimisteluliitto ry:n säännöt, lajin kansainväliset säännöt, yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt, Voimisteluliiton eettinen ohjeistus, toimintaohjesääntö sekä lajien kansalliset säännöt ja
lajien tuomariohjesäännöt.
Ensisijaisesti noudatettavaksi tulevat lajin kansainvälisen kattojärjestön säännöt sekä ne kansallisten sääntöjen määräykset, joilla on poikettu em. kansainvälisistä säännöistä. Mikäli lajilla ei ole kansainvälistä kattojärjestöä, noudatetaan ensisijaisesti kansallisia sääntöjä. Sääntöjä täydentävät muut
yllämainitut säännöt.
Seurojen järjestämissä kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti lajin kansainvälisiä
sääntöjä.

4. KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TEKNINEN TOTEUTUS

4.1. JÄRJESTÄMISOIKEUS

Liiton jäsenseuroilla, jotka ovat suorittaneet liiton säännöissä mainitut velvoitteet, on oikeus järjestää
liiton alaisia kilpailuja.
Järjestämisoikeutta koskevat hakemukset tulee tehdä liiton yleisten voimistelukilpailujen järjestämisohjeiden ja kunkin lajin sääntöjen mukaan. Järjestämisoikeudet julkistetaan Voimisteluliiton ilmoittautumis- ja tulospalvelujärjestelmässä. Päätöksistä ei ole valitusoikeutta.

4.2. JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA TEHTÄVÄT

Kilpailunjärjestäjän velvollisuus on huolehtia, että kaikilla kilpailuun osallistuvilla on vaadittava
lisenssi. Voimistelijalla, jolla ei todistettavasti ole voimassaolevaa lisenssiä, ei ole osallistumisoikeutta.
Kilpailun järjestäjän on noudatettava yleisiä voimistelukilpailujen järjestämisohjeita ja kunkin lajin
säännöissä määrättyjä järjestämiseen ja tekniseen toteuttamiseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita.
Voimisteluliiton lajien SM-kilpailuissa jaetaan liiton SM-mitalit ja muissa kilpailuissa lajin sääntöjen
määräämät mitalit.

4.3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kilpailun järjestäjän on käsiteltävä osallistujien henkilötietoja tietosuojalain ja -asetusten mukaisesti.
Henkilötietoja on oikeus käyttää vain kilpailun järjestämisen kannalta oleellisiin toimintoihin ja tiedot
on tuhottava sen jälkeen, kun ne eivät ole enää tarpeellisia. Lisenssin oston yhteydessä kilpailija,
valmentaja ja tuomari on hyväksynyt henkilötietojen käsittelyn kilpailuun liittyvässä toiminnassa.
Tietosuoja-asetuksen mukaisesti julkisissa tilaisuuksissa saa edelleen kuvata ja videoida sekä julkaista näitä hyvän tavan mukaisesti. Kilpailua / tapahtumaa järjestävän seuran on kuitenkin
huolehdittava esim. kilpailun ilmoittautumisjärjestelmän kautta ilmoittautuville henkilöille ja heidän
huoltajilleen tieto mahdollisesta kuvaamisesta. Tämän voi kertoa esimerkkilauseella:
”Ilmoittautumalla xx kilpailuun / tapahtumaan hyväksyn, että minua / alaikäistä huollettavaani
voidaan kuvata kilpailussa/tapahtumassa ja kuvia / videoita julkaista voimistelua tukevassa tarkoituksessa seuran ja Voimisteluliiton julkaisuissa."

5. TUOMARITOIMINTA

Nämä kilpailusäännöt koskevat kaikkia tuomareita, arvioitsijoita ja palautteenantajia kilpailusta tai
tapahtumasta riippumatta. Tuomaritoiminnasta vastaa liiton hallitus tai sen nimeämä toimielin.
Kaiken tuomaritoiminnan tulee olla eettistä ja kunnioittaa urheilijan oikeusturvaa. Jokaiselle lajille
tulee vahvistaa tuomariohjesäännöt, jotka määrittävät lajikohtaiset tuomareiden pätevyysvaatimukset sekä eettiset linjaukset, jotka sitovat tuomareita näiden sääntöjen ohella. Näiden lisäksi tuomarit
sitoutuvat Voimisteluliiton eettiseen ohjeistukseen. Tuomarina voi toimia ainoastaan ko. lajin esteettömyys- ja pätevyysvaatimukset sekä eettiset linjaukset ja säännöt täyttävä tuomari.
Tuomari on aina esteellinen silloin, jos hän ko. kilpailussa tuomitsisi omaa lastaan, lapsenlastaan,
vanhempaansa, sisarustaan, puolisoaan taikka puolisonsa lasta. Puolisolla tarkoitetaan avio- tai
avopuolisoa. Tuomari ei myöskään voi tuomita sellaista voimistelijaa taikka joukkuetta, jonka vastuuvalmentaja hän on.
Vastuuvalmentaja on voimistelijaa tai joukkuetta pääsääntöisesti valmentava henkilö, joka nimetään
ensisijaisesti koko kilpailukaudeksi. Voimistelija voi vaihtaa vastuuvalmentajaa kesken kilpailukauden perheen kotipaikan, opiskelu- tai työpaikan tai muun perustellun syyn vuoksi. Voimistelija tai
joukkueen kapteeni, alle 18-vuotiaiden voimistelijoiden kyseessä ollessa seura, nimeää kyseisen
vastuuvalmentajan kilpailun ilmoittautumisajan kuluessa. Tätä vastuuvalmentajaa koskevaa esteellisyysmääräystä on noudatettava kotimaisissa arvokilpailuissa.
Jokainen tuomari on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, ettei tuomaroi esteellisenä.
Tuomaritoimintaa valvotaan sääntöjen ja lajin tuomariohjesääntöjen edellyttämällä tavalla. Tuomariin, joka ei noudata em. sääntöjä, eettisiä ohjeita ja urheilun Reilun Pelin periaatteita, sovelletaan
kurinpitosääntöjä. Hallitus tai sen nimeämä toimielin määrää lajien tuomaritoiminnan valvonnan ja
arvioinnin määräykset vuosittain koskien kotimaisia arvokilpailuja.
Kotimaisissa kilpailuissa tulee olla nimettynä vähintään yksi yli- tai päätuomari tai muu nimetty henkilö, joka vastaa kilpailun tuomaritoiminnasta. Hänen tehtävänsä on tarkistaa kilpailutulosten oikeellisuus ja vastata oikeudenmukaisesta tuomaritoiminnasta kilpailuissa.
Kotimaisissa arvokilpailuissa kunkin tuomarin antamat pisteet ovat julkisia välittömästi kilpailun aikana tai tulosten julkistamisen jälkeen.

6. OSALLISTUMISOIKEUS

6.1. LISENSSI

Lisenssi on henkilön ja liiton välinen sopimus.
Liiton alaisissa kilpailuissa osallistujilla, tuomareilla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva asianomaisen lajin lisenssi. Hallitus vahvistaa muut lisenssivaatimukset ja hinnat vuosittain.
Lisenssi on voimassa, kun henkilö on ilmoitettu liiton lisenssirekisteriin ja lisenssi on maksettu.
Lisenssin voimassaolo alkaa välittömästi maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Lisenssi on voimassa kuluvan lisenssikauden loppuun.
Lisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa antidopingsäännöstöä ja Voimisteluliiton
yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä.

6.2. LISENSSIKAUSI JA VAKUUTUS

Lisenssikausi alkaa 1.9. ja päättyy 31.8. Mikäli voimistelijalla on muu kuin liiton kautta otettu
vakuutus, on sen oltava voimassa vastaavan ajan ja siihen tulee sisältyä urheilutapaturmakorvaavuusehto. Jokaisella liiton alaisiin kilpailuihin osallistuvalla voimistelijalla on oltava voimassa
oleva tapaturmavakuutus.
Vakuutuksen voi ottaa liiton lisenssin yhteydessä tai hankkimalla oman vakuutuksen. Vakuutustodistus tulee näyttää kilpailun järjestäjälle pyydettäessä.

6.3. EDUSTUSOIKEUS

Lisenssi oikeuttaa osallistumaan liiton alaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin, ja edustamaan lisenssissä
ilmoitettua seuraa ja lajia. Hallitus vahvistaa muut lisenssivaatimukset vuosittain.
Voimistelija voi edustaa liiton kilpailuissa samassa lajissa vain yhtä seuraa eikä voi kilpailla itseään
vastaan.

Voimistelija voi edustaa useampaa seuraa, mikäli kilpaileminen tapahtuu toisissa liiton kilpailulajeissa tai saman lajin eri kilpailumuodoissa tai eri ikäsarjoissa.
Joukkuekilpailuissa joukkue voi muodostua eri seurojen voimistelijoista.

6.4. SEURAN VAIHTAMINEN

Voimistelija voi vaihtaa edustamaansa seuraa kilpailu- / lisenssikauden päätyttyä.
Seuran vaihto ilmoitetaan lunastamalla lisenssi uuden seuran nimissä lisenssikauden alussa.
Voimistelija voi vaihtaa kesken lisenssikauden seuraa, mikäli seuran toiminta lakkautetaan tai se
asetetaan konkurssiin tai kilpailu- / toimintakieltoon, eikä voimistelija itse ole ollut osallisena tapahtuneeseen. Seuran vaihdon tapahtuessa kesken lisenssikauden lisenssin voimassaolo jatkuu kuluvan
kauden loppuun.
Voimistelija voi vaihtaa seuraa kesken kilpailukauden perheen kotipaikan, opiskelu- tai työpaikan tai
muun perustellun syyn vuoksi vanhan ja uuden seuran yhteisellä sopimuksella. Seuran vaihto astuu
voimaan, kun uusi ja vanha seura ovat hyväksyneet lisenssin vaihdon liiton lisenssiohjelmassa.
Seurojen tulee sopia keskenään voimistelijan seuran vaihtoon liittyvistä taloudellisista sitoumuksista
ja velvoitteista.
Hallitus ja sen nimeämä toimielin voi perustellusta syystä käsitellä ja myöntää oikeuden vaihtaa
seuraa kesken lisenssikauden maajoukkuetason voimistelijoille. Lupaa ei pääsääntöisesti voida
myöntää, mikäli voimistelijalla on hoitamatta riidattomia taloudellisia velvoitteita vanhaan seuraan.

6.5. ULKOMAAN KANSALAISTEN KILPAILU- JA EDUSTUSOIKEUS

Voimistelija, joka ei ole Suomen kansalainen, mutta täyttää seuraavat ehdot, on oikeutettu kilpailemaan ja edustamaan seuraa:
Voimistelija ei ole kilpaillut kansalaisuusmaassaan kansallisen liiton alaisissa kilpailuissa ja / tai
edustanut ko. maata kansainvälisissä kilpailuissa Voimisteluliiton kilpailu- / lisenssikauden tai sitä
edeltävän vuoden aikana.
Lisäksi edellytetään, että voimistelija on anonut Suomen kansalaisuutta, tai että voimistelija on
asunut Suomessa pysyvästi vähintään kuusi kuukautta.
Hallitus tai sen nimeämä toimielin voi perustellusta syystä myöntää voimistelijalle täyden tai
rajoitetun kilpailu- ja edustusoikeuden, vaikka jokin tai mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty.

6.6. KILPAILUOIKEUS

Kilpailuoikeus syntyy, kun (joukkueen) voimistelijalla on edustusoikeus, voimassa oleva lisenssi eikä
hän ole kilpailukiellossa.
Joukkueella on kilpailuoikeus, vaikka jollakin sen kokoonpanoon kuuluvista jäsenistä ei ole kilpailuoikeutta; ko. voimistelija ei kuitenkaan voi osallistua kilpailuun.
Mikäli voimistelijalla tai joukkueen jäsenellä ei ole voimassa olevaa kilpailuoikeutta, voi liitto mitätöidä
voimistelijan tai joukkueen kilpailutuloksen ja viedä asian kurinpidon käsittelyyn.

7. RANGAISTAVAT RIKKOMUKSET

Rikkomuksista on määrätty seuraamukset Voimisteluliiton kurinpitosäännöissä. Nämä määräykset
koskevat kurinpitosäännöissä määriteltyjä tahoja.

7.1. DOPINGVALVONTA JA TESTAUS

Voimisteluliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus
SUEK ry:n antidopingsäännöstöä, Voimisteluliiton antidopingohjelmaa ja Kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöjä. Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja urheilijoiden tukihenkilöt ovat
velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin.
Kaikki liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja kilpailulisenssin lunastaneet urheilijat ovat
dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

7.2. EETTISET JA REILUN PELIN PERIAATTEET

Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Olympiakomitea ry:n hyväksymiä Reilun Pelin
periaatteita (Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet) ja Voimisteluliiton eettisiä ohjeita.

8. YHTEISKUNNAN SÄÄDÖKSET

8.1. SEUROJEN TALOUSHALLINTO

Liiton kurinpitovalta ulottuu seurojen taloushallintoon. Seura, joka osallistuu liiton kilpailutoimintaan,
sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa lainsäädösten ja määräysten mukaisesti. Seuraa, joka jättää
hoitamatta toimintaansa ja urheilijoihin liittyvät taloudelliset ja muut velvoitteensa, voidaan rangaista
liiton kurinpitomenettelyssä. Liitolle maksamatta jääneen velvoitteen osalta noudatetaan liiton
sääntöjen 9§:ää ja muilta osin asia kuuluu kurinpitovaliokunnan toimivaltaan. Päätöksen asian
saattamisesta liiton kurinpitovaliokunnan käsittelyyn tekee liiton hallitus.
8.2. SOSIAALITURVA

Jos voimistelijan ja seuran välillä on sovittu, että voimistelija saa urheilemisesta seuralta kalenterivuodessa tai kilpailukaudessa veronalaista palkkaa vähintään urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvan järjestämisestä annetun lain mukaisesti (Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta,

24.4.2009/276), on seuran järjestettävä voimistelijalle vakuutuksella edellä mainitun lain mukainen
eläke- ja tapaturmaturva edellyttäen, että laissa mainittu vakuutustuote on saatavilla markkinoilta.
8.3. SEURAN KONKURSSI

Mikäli seura asetetaan konkurssiin, sen voimistelijat ovat vapaita siirtymään muihin seuroihin.
Voimistelijan ja seuran välinen sopimus ei mahdollista työsopimusta lukuun ottamatta siirry konkurssipesälle. Voimisteluliiton hallitus voi sallia konkurssipesän hoitavan kilpailutoiminnan kuluvan
kilpailukauden loppuun konkurssipesän tekemästä erityisestä hakemuksesta, joka on tehtävä
kahden viikon kuluessa konkurssiin asettamisesta. Voimisteluliiton hallituksen päätös on tehtävä
kirjallisesti kahden viikon kuluessa konkurssipesän hakemuksen jättämisestä. Mikäli seura ei tee yllä
mainittua hakemusta tai hallitus päätöstä hakemuksen saatuaan määräajassa, voimistelijalla on
vapaa siirto-oikeus.
Uusi seura voi jatkaa liittoon nähden konkurssiin asetetun seuran paikalla ja oikeuksin vain, jos se
hoitaa konkurssiin asetetun seuran ja sen mahdollisen taustayhteisön urheilutoimintaan liittyvät
taloudelliset velvoitteet ja vastuut liiton hallituksen kirjallisesti hyväksymällä tavalla.
Seuran taustayhteisön konkurssi ei vaikuta seuran kilpailuoikeuteen, mikäli urheiluun liittyvät
taloudelliset velvoitteet on hoidettu ja hoidetaan.

9. SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Yleisiä kilpailusääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa enemmistöpäätöksellä.

SUOMEN
VOIMISTELULIITTO
KURINPITOSÄÄNNÖT

SOVELTAMISALA
Nämä̈ kurinpitosäännöt koskevat Suomen Voimisteluliitto ry:tä (jäljempänä̈ Voimisteluliitto tai liitto).
Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat:
-liiton jäsenseurat
-jäsenseurojen jäsenet
-jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt
-ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä, tai ovat
lunastaneet liiton lisenssin
-liiton toimihenkilöt ja luottamushenkilöt
-voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt

RIKKOMUKSEN LAATU

Yllä mainitut toimijat ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiton sekä
kansainvälisten ja kansallisten kattojärjestöjen sääntöjä (FIG, UEG, IFAGG, Suomen
Olympiakomitea), päätöksiä ja sääntöjen nojalla annettuja määräyksiä. Toimijoiden tulee noudattaa
kansallisia ja kansainvälisiä̈ antidopingsäännöstöjä. Lisäksi toimijoiden tulee noudattaa yleisiä̈
eettisiä̈ arvoja, urheilun Reilun Pelin periaatteita ja hyvää̈ urheiluhenkeä. Tämän lisäksi noudatetaan
Voimisteluliiton eettistä ohjeistusta.
Seuraamus voidaan määrätä sille,
a) joka rikkoo yllä mainittuja ohjeistuksia tai liiton tai kansainvälisten liittojen voimassa olevia
sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita näiden sääntöjen nojalla annetaan.
b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta, niiden asettamia
elimiä tai toimihenkilöitä.

c) joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan.
d) joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman
ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy lainvastaisesti,
epäurheilijamaisesti tai urheilun yleisten eettisten periaatteiden vastaisesti.
e) joka kilpailussa tai muutoin puuttuu tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen, syyllistyy
tuomariston uhkaamiseen tai muuten pyrkii epäasiallisesti vaikuttamaan kilpailua ennen tai
jälkeen tuomariston toimintaan.
f)

joka tuomaritoiminnassa toimii eettisten periaatteiden vastaisesti.

g) joka liiton tai seurojen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan
osallistuvien henkilöiden fyysistä̈ tai henkistä̈ koskemattomuutta.
h) joka liiton tai seurojen järjestämässä toiminnassa käyttää̈ loukkaavaa tai halveksivaa kieltä̈
tai eleitä̈, jotka saattavat loukata muita toimintaan osallistuvia henkilöitä̈ tai yleisöä̈.
i)

joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen
kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella, tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä
urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia. Kurinpitovaltaa käyttää dopingrikkomuksissa 1.1.2021
alkaen voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

j)

joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen
pyrkien, tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia.

k) joka lyö vetoa omasta kilpailustaan tai kilpailutapahtumastaan itse tai edustajan kautta
(urheilija, valmentaja, seurajohtaja tai tuomari).
l)

joka syyllistyy liiton tai seurojen toiminnassa rasistiseen tai syrjivään käytökseen.

m) joka syyllistyy liiton tai seurojen järjestämässä toiminnassa seksuaaliseen häirintään.
Seksuaaliseksi häirinnäksi katsotaan erityisesti kaikki rikoslain 20 luvun seksuaalirikokset.
n) joka on tuomittu tai epäiltynä̈ rikoksesta, jota tarkoitetaan lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä̈ annetussa lainsäädännössä tai rikoksesta.

o) jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6)
kuukauden peli, kilpailu- tai toimitsijakiellolla. Henkilöä voidaan rangaista näiden sääntöjen
perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää näissä määräyksissä mainitun tunnusmerkistön.
p) joka tultuaan valituksi liiton joukkueeseen ilman pätevää̈ syytä̈ ei osallistu kilpailuun, tai jättää̈
siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa urheilijana.
q) joka rikkoo liiton kanssa tekemänsä̈ maajoukkue- tai muun sopimuksen.

Kurinpitovaliokunta harkitsee erikseen rikkomuksen laatujen vakavuuden. Rangaistava teko voi
ilmetä sekä kasvokkaisessa kanssakäymisessä, että erilaisten viestimien, kuten sosiaalisen median
kautta.
Urheilun oikeusturvalautakunnan voimassaolevien sääntöjen niin määrätessä arvokisavalinnoista
valitetaan suoraan sille, eikä valintojen lopputuloksia käsitellä kurinpitomenettelyssä.

SEURAAMUSLAJIT

1. Seuraamuslajeja ovat
a) huomautus;
b) varoitus;
c) julkinen varoitus;
d) sakko;
e) väliaikainen kilpailu- tai toimitsijakielto;
f)

tulosten mitätöiminen ja kilpailun mahdollinen uusiminen;

g) seuran osalta sulkeminen liiton toiminnasta tai erottaminen
Liitto julkistaa kurinpitovaliokunnan laatiman selosteen, kun kyseessä on kohdan c-g tapaus.
Seuraamuslajeista a ja b eivät ole julkisia. Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan antaa

selosteen myös a ja b seuraamuslajeista, mikäli ratkaisulla on periaatteellista tai ohjaavaa
merkitystä.
2. Sakon voi määrätä ainoastaan jäsenseuralle ja se voi olla enintään 2 500 euroa. Sakko on
maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan sulkea
kaikesta toiminnasta sakon maksamiseen saakka. Mikäli seura ei ole maksanut lainvoimaista
sakkoa ovat sen urheilijat ja muut toimijat suljettuja kaikesta toiminnasta sakon maksamiseen
saakka. Kurinpitovaliokunta voi hakemuksesta myöntää̈ urheilijalle ja valmentajalle luvan osallistua
toimintaan.
3. Kilpailu- ja toimitsijakiellon pituus on enintään kaksi (2) vuotta. Kilpailu- ja toimitsijakiellolla
rangaistu ei saa osallistua mihinkään liiton tai kansainvälisen liiton kilpailujärjestelmän kilpailuihin,
leireihin tai muihin tapahtumiin kiellon voimassaoloaikana. Toimitsijakiellon aikana rangaistu ei
myöskään voi osallistua seuratoimintaan seuran johtokunnassa tai hallituksessa. Mikäli henkilö
tekee uudestaan saman rikkomuksen, seuraamus voi olla pidempi, enintään neljä (4) vuotta.
4. Kurinpitolautakunta voi määrätä väliaikaisen kilpailu- ja toimitsijakiellon tapauksen käsittelyn
ajaksi.
5. Mikäli urheilijalle tuomitaan kilpailussa tapahtuneesta rikkomuksesta seuraamukseksi muu
seuraamus kuin huomautus tai varoitus mitätöityy urheilijan ko. kilpailun tulos kokonaisuudessaan.
6. Seura voidaan sulkea liiton toiminnasta enintään kahdeksi (2) vuodeksi.
7. Liitosta erottamisessa noudatetaan liiton sääntöjä.
8. Dopingrikkomusten seuraamukset määräytyvät siten, että̈ kotimaisissa kilpailuissa noudatetaan
ensisijaisesti kansallisia säännöksiä. Nämä̈ säännökset väistyvät kuitenkin minimiseuraamuksen
osalta siinä tapauksessa, että̈ kansainvälisissä̈ säännöissä on määrätty minimiseuraamukseksi
korkeampi seuraamus.
9. Eri seuraamuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

KURINPITOVALTA

Kurinpitovaliokunnan kokoonpano
Kurinpitovaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton
kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaltaa käyttää dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen voimassa
olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.
Liiton hallitus vie syyskokoukselle ehdotuksen kurinpitovaliokuntaan valittavista henkilöistä
kolmivuotisen toimikauden päättyessä. Esiteltäviltä henkilöiltä on oltava etukäteen suostumus
tehtävään. Syyskokous vahvistavaa kurinpitovaliokunnan kokoonpanon, ja tämän jälkeen valiokunta
itse valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valiokunnassa tulee olla viisi (5)
varsinaista jäsentä, joista vähintään kolme (3) tulee olla oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita,
urheiluoikeuteen erikoistuneita henkilöitä. Valiokunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Valiokunta on
päätösvaltainen, kun paikalla on kolme (3) jäsentä̈ ja enemmistö on oikeustieteellisen tutkinnon
suorittaneita, urheiluoikeuteen erikoistuneita henkilöitä. Valiokunnan jäsenet eivät voi olla liiton tai
seuran palveluksessa päätoimisesti olevia henkilöitä, tai Voimisteluliiton luottamushenkilöitä̈.

ILMOITUS RIKKOMUKSESTA

Kenellä tahansa on oikeus saattaa kurinpitoasia kurinpitovaliokunnan tietoon. Ilmoituksen tulee olla
kirjallinen ja se tulee toimittaa kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalle 14 vuorokauden kuluessa
rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Kurinpitovaliokunta käsittelee asian liiton vastaanotettua
tositteen kurinpitomaksusta, joka on 100 € ja maksetaan liiton tilille.
Maksu palautetaan, mikäli asia ratkaistaan ilmoituksen tekijän eduksi. Hallituksen tai sen
määräämän toimielimen tai vastaavan vireille panemassa kurinpitomenettelyssä ei peritä
kurinpitomaksua, eikä se ole edellytys asian käsittelylle.

ASIANOMAISEN KUULEMINEN

Ennen seuraamuksen määräämistä on rikkomuksesta epäillylle varattava tilaisuus antaa asiassa
kirjallinen vastineensa. Kurinpitovaliokunta voi tarvittaessa pyytää lausuman myös muilta
asianosaisilta. Selityksen antamiseen tulee varata aikaa vähintään seitsemän päivää.
Kurinpitovaliokunta voi harkintansa mukaan järjestää suullisen käsitellyn.

PÄÄTÖS SEURAAMUKSESTA

Kurinpitoelimen tekemänä langettava päätös on lähetettävä kirjallisesti asianosaiselle viiden (5)
arkipäivän kuluessa sen antamisesta hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Se voidaan toimittaa joko
tavallisessa kirjeessä tai asianosaisen suostumuksella sähköpostitse. Kirjeen katsotaan saapuneen
perille seitsemän (7) päivän kuluessa sen päiväyksestä lukien. Päätöksessä on mainittava, miten
siihen tyytymättömän on meneteltävä hakiessaan muutosta. Urheilijaa koskeva julkinen päätös
voidaan toimittaa asianomaisen seuran välityksellä. Liiton jäsenyhdistykselle toimitettava päätös
voidaan lähettää sen liittoon ilmoittamaan osoitteeseen tai jäsenyhdistyksen puheenjohtajalle tai
sihteerille.

VALITUSOIKEUS

Valitusoikeus on vain lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Seuraamuksen kohteena
olevalla on oikeus valittaa kurinpitolautakunnan tekemästä päätöksestä urheilun
oikeusturvalautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

SEURAAMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Valituksesta huolimatta kurinpitovaliokunnalla on oikeus määrätä päätös heti pantavaksi täytäntöön,
mikäli seuraamuksena on kilpailu- tai toimitsijakielto, sulkeminen liiton toiminnasta tai erottaminen
liitosta.

SEURAAMUSLUETTELO

Rankaisuelimen / kurinpitolautakunnan on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, seuraamuksista
ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa enemmistöpäätöksellä.

