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1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on  Ski Sport Finland ry. ja sen kotipaikka on
Helsinki.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alppilajien alalla Suomessa
toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten ja muiden
yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden aatteellisena ja
toiminnallisena yhdyssiteenä sekä keskuselimenä ja sen tehtävänä on
alppilajien urheilutoiminnan edistäminen ja tukeminen. Yhdistys
huolehtii jäsentensä yhteisistä kehittämis- ja
edunvalvontatehtävistä sekä edistää alppilajien harrastusta Suomen
kansan keskuudessa.
Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja
urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään laaja-
alaisesti tasa-arvoista liikuntakulttuuria.
Alppilajeihin sisältyy alppihiihto, freestylehiihto sekä mahdolliset
muut näitä hiihtolajeja lähellä olevat yhdistyksen päättämät
hiihtomuodot.

3§ Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
3.1 tekee alppilajien alalla koulutus-, neuvonta- ja valistustyötä
3.2 edistää alppilajeja harrastavien seurojen perustamista ja
jäsenyhteisöjensä ja - alueidensa toiminnan tehostamista
järjestämällä ohjausta ja tiedotusta
3.3 kaikin tavoin edistää, ohjaa ja valvoo maamme alppilajien
kehitystä
3.4 edistää suomalaisten alppilajien kansainvälistä
kilpailumenestystä tekemällä laadukasta valmennustyötä
3.5 vastaa lajien huippu-urheilusta
3.6 yhteistyössä Suomen Hiihtoliitto ry:n (SHL) kanssa edustaa ja
tekee tunnetuksi Suomen alppilajeja ja valvoo lajien etuja
ulkomailla
3.7 laatii alppilajien kilpailusäännöt, jotka hallitus vahvistaa
3.8 valvoo yhdistyksen kilpailusääntöjen noudattamista sekä
ratkaisee niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet sekä
ratkaisee muut alppilajien edustus- ja riitakysymykset varsinaisten
jäsentensä keskuudessa
3.9 valmistelee ja päättää alppilajien Suomen mestaruus kilpailujen
ja kansallisten kilpailujen järjestämisluvat
3.10 valmistelee kansainvälisten kilpailujen järjestämisluvat SHL:n
johtokunnan päätettäväksi
3.11 edustaa yhteistyössä SHL:n kanssa alppilajien osalta
Kansainvälistä Hiihtoliittoa (FIS) Suomessa ja valvoo yhteistyössä
SHL:n kanssa FIS:n sääntöjen ja määräysten noudattamista
3.12 hoitaa ja valvoo varsinaisten jäsentensä ja niiden jäsenten
kilpailutoimintaa Suomessa sekä yhteistyössä SHL:n kanssa ulkomailla
sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja ja tapahtumia
3.13 laatii ja vahvistaa yhdistyksen kunnia-, ansiomerkki-,
kilpailu- ja taitomerkkisäännöt
Yhdistys voi järjestää kilpailuja ja tapahtumia, julkaista ja
kustantaa alppilajien alaa koskevia painotuotteita ja tallenteita
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sekä edistää alppilajeja koskevaa tutkimustyötä, perustaa ja
ylläpitää opistoja sekä toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi
toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoja
ja testamentteja
3.14 velvoittaa jäsenet noudattamaan voimassa olevia SHL:n
vahvistamia kurinpitosääntöjä (SHL)

4§ Yhteistoiminta ja jäsenyydet muissa järjestöissä
Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan liikuntatoiminnan ja kulttuurin
alalla kotimaassa sekä ulkomailla toimivien yhteisöjen ja
henkilöiden kanssa sekä liittyä yhteisiin järjestöihin jäseneksi ja
solmia niiden kanssa yhteistoimintasopimuksia.
Yhdistys on jäsenenä Suomen Hiihtoliitto ry:ssä (SHL) ja sitoutunut
jäsenyyden kautta FIS:n ja Suomen Olympiakomitean sääntöihin ja
määräyksiin. Yhdistys on sitoutunut näiden järjestöjen sääntöihin ja
sääntöjen nojalla annettuihin muihin määräyksiin ja päätöksiin.
Yhdistyksen muista jäsenyyksistä päättää hallitus.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat:
- varsinaiset jäsenet
- kannatusjäsenet
- kunniajäsenet
- kunniapuheenjohtajat
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä
rekisteröidyn yhdistyksen joka:
- harjoittaa jotain 2 §:ssä mainittua alppilajia
- edistää 2 §:ssä mainittua yhdistyksen tarkoitusta, eettisiä
arvoja, reilun pelin
periaatteita ja tasa-arvoista liikuntakulttuuria
- sitoutuu yhdistyksen ja FIS:in sääntöihin ja niiden nojalla
annettuihin päätöksin ja määräyksiin
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen
yhteisön tai yksityishenkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta.
Yksityishenkilö, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista, voidaan seurakokouksen
päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi tai voidaan hänelle hallituksen päätöksellä antaa
yhdistyksen kunnia- tai ansiomerkki.

6§ Jäsenyyden lakkaaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
seurakokouksessa.
Eroaminen tulee voimaan välittömästi eroilmoituksen saapumisesta,
mutta jäsenen velvollisuudet jatkuvat sen toiminta- ja tilikauden
loppuun, jonka aikanaeroamisesta on ilmoitettu.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä tai rajoittaa jäsenen
jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos se toimii vastoin yhdistyksen
tai Suomen Hiihtoliitto ry:n tarkoitusperiä, rikkoo yhdistyksen tai
Suomen Hiihtoliitto ry:n sääntöjä tai yhdistyksen hallituksen tai
Suomen Hiihtoliitto ry:n liittovaltuuston tai sen johtokunnan
päätöksiä taikka sallii henkilöjäsenensä syyllistyvän sellaiseen
toimenpiteeseen tätä rankaisematta tai jos yhdistyslaissa mainittu
erottamisperuste muutoin on olemassa. Jäsen voidaan myös erottaa
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yhdistyksestä, jos se on jättänyt yhdistykselle erääntyneitä maksuja
maksamatta. Päätös erottamisesta astuu voimaan heti ja on
lähetettävä asianomaiselle jäsenellekirjatussa kirjeessä viimeksi
yhdistykselle ilmoitetulla osoitteella tai muutoin todisteellisesti.
Ennen kuin erottamistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, on hallituksen
kirjatulla kirjeellä tai muutoin todistettavasti vaadittava
rikkonutta antamaan kohtuullisen määräajan kuluessa kirjallinen
selvitys uhalla, että asia muutoin ratkaistaan ilman selvitystä.

7§ Jäsenmaksu ja muut jäsenvelvollisuudet
Jäsenten jäsenmaksuista päättää varsinainen seurakokous. Jäsenmaksun
suuruus voi olla erilainen varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten
osalta. Jäsenmaksun suuruus voi vaihdella myös varsinaisten jäsenten
osalta niiden jäsenmäärän perusteella. Jäsenmaksunsa maksamisen
laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan seurakokouksessa.
Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät maksa jäsenmaksuja.

Jäsenyys yhdistyksessä lakkaa, jos jäsen
a) eroaa
b) päätetään purkaa tai
c) erotetaan yhdistyksestä

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten tulee vuosittain lähettää
ilmoitettuun päivämäärään mennessä yhdistykselle tiedot
jäsenluvustaan ja osoitteestaan. Varsinaisten jäsenten
velvollisuutena on huolehtia siitä, että niiden jäsenet noudattavat
toiminnassaan yhdistyksen tarkoitusperiä. Varsinaiset jäsenet
luovuttavat ylimmän kilpailutoimintaa koskevan valvonta- ja
kurinpitovallan jäseniinsä nähden yhdistykselle.

8§ Kurinpitovalta
Muuta kuin 6:ssä mainittua yhdistysoikeudellista kurinpitovaltaa,
yhdistyksen kurinpitovaltaa käyttää SHL:n liittovaltuuston valitsema
kurinpitovaliokunta.
Kurinpitovaliokunnan toimivaltaa ja kurinpitomenettelyä sääntelee
SHL:n liittovaltuuston hyväksymät kurinpitomääräykset.
Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1. 2021 alkaen kurinpitovaltaa
käyttää kuitenkin kulloinkin voimassa olevassa Suomen
antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

9§ Sitoutuminen antidopingtyöhön
Yhdistys ja sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet
kulloinkin voimassa olevaan Suomen Urheilun eettisen keskuksen
(SUEK) antidopingsäännöstöön sekä WADA:n, Kansainvälisen
Olympiakomitean ja FIS:n antidopingsäännöstöön.

10§ Kilpailutulosten ja - tapahtumien manipuloinnin ehkäiseminen
Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään
kilpailutulosten tai - tapahtumien manipulointia.
Yhdistyksen jäsenet ja sen jäsenten jäsenet, jotka ovat velvollisia
noudattamaan näitä sääntöjä jäsenyytensä tai muiden järjestelyiden
kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla
tavoin osallistua tai vaikuttaa
vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.

11 § Urheilun oikeusturvalautakunta
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Yhdistys ja sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat Urheilun
oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.
Yhdistyksen ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa
Urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu
lautakunnan toimivaltaan.

12 § Seurakokous
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, josta
käytetään nimitystä seurakokous.
Seurakokouksia on vuosittain kaksi, joista kevätkokous on pidettävä
vuosittain huhti- toukokuussa ja syyskokous syys-lokakuussa
Ylimääräinen seurakokous pidetään, kun seurakokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
Ylimääräinen seurakokous on pidettävä viimeistään 90 vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
kirjallisesti hallitukselle
Seurakokouksissa on jokaiselle varsinaisella jäsenellä yksi (1)
ääni. Kannatusjäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta
Seurakokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanutyli puolet annetuista
äänistä tai äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Kokouskutsu
Seurakokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä vähintään kaksi
(2) viikkoa ennen yhdistyksen virallisilla kotisivuilla sekä
jäsenten ilmoittamaan sähköpostiin.

14 § Seurakokouksessa käsiteltävät asiat
Seurakokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen poissa
ollessaan varapuheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) suoritetaan varsinaisten jäsenien edustajien valtakirjojen
tarkastus ja todetaan kannatusjäsenten, henkilöjäsenten, hallituksen
jäsenten sekä SHL:n liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenten
läsnäolo
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4) päätetään kokouksen työjärjestyksestä
5) päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä
perittävistä jäsenmaksuista.
6) esitetään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.
7) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä muut
jäsenet erovuoroisten tilalle ja joka toinen vuosi varajäsenet.
Jäsenten tulee tasapuolisesti edustaa pohjoisesta, keskisestä ja
eteläisestä Suomesta olevia varsinaisia jäseniä.
8) valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
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9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) suoritetaan varsinaisten jäsenten edustajien valtakirjojen
tarkastus ja todetaan kannatusjäsenten, henkilöjäsenten, hallituksen
jäsenten sekä SHL:n liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenten
läsnäolo
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3)valitaan kokoukselle puheenjohtaja
sihteeri,kaksi(2)pöytäkirjantarkastajaaja kaksi(2)ääntenlaskijaa
4) päätetään kokouksen työjärjestyksestä
5) esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös,toimintakertomus ja
tilintarkastajien lausunto
6) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili-ja vastuuvapauden
myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian
seurakokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokouspäivämäärää.

15§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seurakokouksen
kahdeksi vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja vähintään neljä ja
enintään kahdeksan jäsentä. Vähintään kahden (2) hallituksen jäsenen
tulee edustaa alppihiihtoa ja vähintään kahden (2) freestylehiihtoa.
Lisäksi alppihiihdon ja freestylehiihdon edustajista valitaan
hallitukseen kahdeksi vuodeksi yksi varajäsen lajia kohden, yhteensä
kaksi (2) varajäsentä. Hallituksessa tulee olla molempien
sukupuolien edustus.
Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa siten, että
alppihiihdon ja freestylehiihdon edustajista vähintään yksi on
erovuorossa. Eroaminen tapahtuu aluksi arvalla, sen jälkeen vuoron
mukaan. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksivuotinen,
jonka jälkeen hän on erovuorossa muiden erovuoroisten hallituksen
jäsenten lisäksi.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan yhden jäsenen toimimaan
varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajan valinta suoritetaan
varsinaisen seurakokouksen jälkeisessä ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa.
Yhdistykseen tai Suomen Hiihtoliitto r.y.:hyn työsuhteessa oleva
henkilö ei voi kuulua hallitukseen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa
kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä niin vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien vähintään puolet hallitukseen kuuluvista on
kokouksessa saapuvilla.
Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa arpa. Kevään seurakokouksessa valittu hallitus
aloittaa toimikautensa kokouksen jälkeen aikaisintaan 1. kesäkuuta.

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
1. hyväksyä jäsenhakemukset, päättää jäsenten erottamisesta ja pitää
jäsenluetteloa
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2. päättää yhdistyksen toimintaa ohjaava taloussääntö ja muut
johtosäännöt
3. hyväksyä yhdistyksen ja muiden tahojen väliset sopimukset, jotka
hallituksen
hyväksymän taloussäännön mukaan kuuluu hallituksen toimivaltaan
4. kutsua koolle seurakokoukset, valmistella niille esiteltävät
asiat ja toimeenpanna
niiden päätökset
5. hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja pitää siitä sekä yhdistyksen
tuloista ja menoista
lainmukaista kirjanpitoa sekä laatia vuosikertomus
6. valmistella seurakokouksen hyväksyttäväksi kunnia- ja
ansiomerkkisäännöt
7. ratkaista yhdistyksen tai sen jäsenistöä koskevia riitakysymyksiä
8. valita yhdistyksen edustajat ulkomaisiin kokouksiin ja
kongresseihin.
9. ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja,
määritellä hänen
tehtävänsä ja sopia toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista
10. asettaa tarpeelliset työryhmät tai valiokunnat ja laatia niille
johtosäännöt
11. kaikin tavoin valvoa, ohjata ja edistää alppilajien kehitystä
12. päättää kilpailutoimintaa koskevat määräykset ja esitellä ne
jäsenseuroille sekä
seurakokoukselle

16§ Toimitusjohtaja
Hallitus voi valita henkilön hoitamaan toimitusjohtajana yhdistyksen
operatiivisia asioita hallituksen asettamien suuntaviivojen ja
ohjeiden mukaisesti.

17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä yhden
(1) hallituksen jäsenen kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä
hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

18§ Tilikausi ja toimintavuosi
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on 1.6.-31.5.

19§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä,
tehtävä seurakokouksessa, jossa muutosta on kannattanut vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä
kahdessa peräkkäisessä seurakokouksessa, joiden välillä on vähintään
neljä (4) viikkoa. Päätös kastuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa
purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
äänestyksessä annetuista äänistä.

20§ Yhdistyksen purkaminen
Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava näissä
säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseen yhdistyksen
purkamisesta päättävän jälkimmäisen seurakokouksen lähemmin
päättämällä tavalla.


