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SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY 

 

KURINPITOMÄÄRÄYKSET (kurinpitosääntö) 

 

 

1. VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET 

 

 1.1 Liiton säännöt (liiton jäsenyys) 

 Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset tai urheil

 seurat, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua ja jotka si

 toutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden 

 jäsenenä liitto on. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. 

 

 Kannattaviksi jäseniksi voi liittohallitus hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeus

 kelpoiset yhteisöt. 

 

 1.2 Kurinpitotoimia koskevat kohdat liiton säännöissä 

 6§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN 

 Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen An

 tidopingtoimikunnan antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen 

 Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroo

 pan Neuvoston hyväksymän yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopi

 muksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingso

 pimusten mukaisiin sääntöihin. 

 

 7§ LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KU RINPITO

 TOIMENPITEET 

 Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, sen pu

 heenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tu

 lee voimaan sen toimintakauden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Jä

 senen tulee suorittaa ne jäsenmaksut, joihin se on määräajaksi sitoutunut. 

 

 Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia vel

 vollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. 

 

 7.1.Liittohallitus voi myös, jos jäsen on rikkonut liiton sääntöjä tai on urhei

 lun piirissä menetellyt urheilun eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin peri

 aatteiden vastaisesti, päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toimin

 nasta. 
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 7.2.Liittohallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta 

 liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen 

 mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpito

 määräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt lii

 kunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. 

 

 7.3. Liittohallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden liittokokouksessa, jos jäsen 

 ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja erääntyneitä maksujaan liittokokouk

 seen mennessä. 

 

 7.1. ja 7.2. mukainen päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asi

 anomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirja

 tussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa liiton päättämille omille valituselimille 

 ja /tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen 

 säädetty. 

 

2. KURINPITOMÄÄRÄYKSET 

 

 2.1 Soveltamisala 

 Näitä määräyksiä sovelletaan liiton jäseniin sekä liiton 7§:n 2 momentin 

 mukaisessa laajuudessa liiton jäsenyhdistysten jäseniin edellyttäen, että 

 viimeksi mainitut on asianmukaisella sääntöketjutuksella, kilpailulisenssin 

 hankkimisen yhteydessä annetulla tahdonilmaisulla tai muulla tavoin sitoutettu 

 liiton sääntöjen ja määräysten noudattamiseen. 

 

 Kurinpitomääräyksiä sovelletaan jäsenyhdistyksen jäseneen riippumatta siitä, 

 liittyykö moitittava menettely toimintaan liittovaltuuston, liittohallituksen tai sen 

 asettaman toimikunnan tai työryhmän jäsenenä, urheilijana, valmentajana,  

 tuomarina, joukkueenjohtajana, toimitsijana, avustajana tai missä muussa 

 urheiluun liittyvässä roolissa tahansa. 

 

 2.2 Velvoitteet 

 Liiton toimintaan osallistuvat kohdassa 2.1. tarkoitetut henkilöt ovat velvollisia 

 noudattamaan urheilun eettisiä arvoja ja reilun pelin periaatteita sekä niitä 

 ilmentäviä voimassa olevia liiton sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä sekä 

 Suomen lakia. 
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 2.3 Rankaisuoikeus 

 Rankaisuvaltaa käyttää näissä kurinpitosäännöissä mainituissa rikkomuksissa 

 liittohallitus. 

 

Vakava epäasiallinen käyttäytyminen ja vakavat eettiset rikkomukset ratkais-

taan urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnassa ur-

heilun yhteisten vakavaa käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koske-

vien kurinpitomääräysten mukaisesti. 

 

 2.4 Rangaistavat rikkomukset 

 Kurinpitomääräysten mukaan liittohallitus voi antaa rangaistuksen sille; 

 a) joka toimii liiton sääntöjen tai määräysten vastaisesti taikka jättää 

 noudattamatta liiton päätöksiä, jotka on annettu edellä mainittujen sääntöjen 

 tai määräysten nojalla 

 b) joka tahallaan antaa tai yrittää antaa väärää tai virheellisiä tietoja 

 harhauttaakseen liiton toimielimiä tai edustajia 

 c) joka vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa tai vahinkoa 

 liiton tai sen jäsenyhdistyksen toiminnalle 

 d) joka liiton tai jäsenyhdistyksen järjestämässä toiminnassa käyttää 

 loukkaavaa tai halveksivaa kieltä tai eleitä, jotka saattavat loukata muita 

 toimintaan osallistuvia henkilöitä tai yleisöä 

 e) joka liiton tai jäsenyhdistyksen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa 

 muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden fyysistä tai henkistä  koskemat

 tomuutta 

 f) joka syyllistyy vedonlyöntiin osallistumista tai sopupeliä koskevien 

 sääntöjen vastaiseen toimintaan tai laiminlyöntiin 

 g) joka liiton tai jäsenyhdistyksen toiminnassa käyttäytyy lainvastaisesti tai 

 muutoin selvästi epäurheilijamaisesti tai hyvien tapojen vastaisesti ottaen 

 erityisesti huomioon myös koirien asianmukaisen kohtelun 

 h) joka jättää noudattamatta harjoitus-, kilpailu- tai leiripaikkojen  järjestys

 määräyksiä tai urheiluun liittyvillä matkoilla noudatettavia sääntöjä ja 

 määräyksiä tai aiheuttaa esimerkiksi päihtymyksellään näissä yhteyksissä 

 häiriötä tai pahennusta 

 i) joka jättää noudattamatta liiton tai jäsenyhdistyksen kaluston käsittelyssä 

 vaadittavaa huolellisuutta tai muuten laiminlyö kaluston käyttöön liittyviä 

 asianmukaisia menettelytapoja 
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 2.5 Rangaistukset ja täytäntöönpano 

 Jäsenyhdistysten jäsenille määrättävät seuraamukset: 

 a) kirjallinen varoitus 

 b) kilpailu- ja/tai toimitsijakielto, joka voidaan määrätä väliaikaiseksi, 

 määräajaksi, elinikäiseksi tai käsittämään tietyn määrän kilpailuja 

 c) tuomarivaltuuksien peruutus 

 d) toimintakielto, joka sisältää aina myös kilpailukiellon 

 e) toimintatehtävien rajoitus 

 

 Jäsenyhdistykselle määrättävät seuraamukset: 

 - kirjallinen varoitus 

 - kilpailuoikeuden menettäminen 

 - sulkeminen liiton toiminnasta määräajaksi 

 - erottaminen liitosta 

 

 Rangaistukset on määrättävä niin, että ne ovat oikeudenmukaisessa 

 suhteessa rikkomuksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen ja siitä 

 ilmenevään tekijän syyllisyyteen. Tekijän nuori ikä on rangaistusta lieventävä 

 seikka. Alle 15-vuotiaalle ei voida määrätä muuta rangaistusta kuin varoitus. 

 

 Rangaistuksen määräämisessä sovelletaan koventamisperusteena sitä, jos 

 samaa tai samankaltaista moitittavaa menettelyä on jatkettu aikaisemmasta 

 rangaistuksesta huolimatta. 

 

 Kilpailu- ja toimitsijakielto on voimassa kaikessa liiton kilpailutoiminnassa. 

 Liittohallitus voi määrätä kilpailu- tai toimintakieltoa enintään kaksi vuotta.  

 Suomen antidopingsäännöstön perusteella liittohallitus voi määrätä elinikäisen 

 urheilun toimintakiellon. Toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia 

 missään kohdan 2.1 mukaisessa kurinpitosääntöjen alaisessa tehtävässä. 

 Kilpailukiellon täytäntöönpanoa voidaan siirtää kokonaan tai osittain 

 seuraavalle kilpailuvuodelle tai -kaudelle. 

 

 Jäsenyhdistys on vastuussa kilpailu- ja toimintakiellon sekä urheilijan 

 toimintakiellon noudattamisesta. Näiden kieltojen rikkomisesta voidaan 

 rangaista jäsenyhdistystä ja/tai kieltoon määrättyä henkilöä. 
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 2.6 Ilmoitus rikkomuksesta 

 Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain kilpailutuomari. Muut 

 henkilöt voivat tehdä kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta liittohallitukselle 

 viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu 

 ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Liittohallituksen tietoon tulleet 

 rikkomukset voidaan käsitellä, vaikka niistä ei ole tehty ilmoitusta tai raporttia. 

 

 2.7 Asianosaisen kuuleminen 

 Liittohallitus ei voi määrätä rangaistusta ennen kuin epäillylle on kohtuullisen 

 määräajan kuluessa annettu tilaisuus tulla kuulluksi ja antaa vastine. 

 Rikkomuksesta epäillylle on toimitettava kopio raportista tai muusta 

 ilmoituksesta. Kuulemisen yhteydessä epäilty rikkomus on yksilöitävä niin, 

 että epäilty saa riittävän käsityksen siitä, mistä tapahtumasta asiassa on 

 kysymys. Epäillyn on toimitettava vastine liittohallitukselle kahden viikon

 kuluessa vastinepyynnön tiedoksi saamisesta uhalla, että asia voidaan 

 ratkaista ilman sitä. Vastine toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla.  Selvitys 

 voidaan antaa, asian erityisesti vaatiessa ja liittohallituksen hyväksyessä sen, 

 myös suullisesti. Hallitus voi hankkia tarvittavaa lisäselvitystä tapahtumasta. 

 Hankitun lisäselvityksen johdosta asianosaisille on varattava tilaisuus tulla 

 kuulluksi. 

 

 Liittohallitus voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn 

 väliaikaiseen kilpailu- tai toimintakieltoon ilman asianosaisen kuulemista, 

 kunnes asia on käsitelty. Päätös väliaikaisesta kilpailu- tai toimintakiellosta on 

 käsiteltävä ilman viivytystä. 

 

 Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on 

 tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi. 
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 2.8 Päätös rangaistuksesta 

 Päätös, jolla rangaistus määrätään, kirjataan liiton hallituksen pöytäkirjaan 

 siten, että siitä ilmenee rangaistuksen lisäksi rikkomuksen aika, paikka ja 

 kuvaus menettelystä tai laiminlyönnistä sekä sovelletut säännökset ja 

 määräykset. 

 

 Päätös voidaan antaa tiedoksi toimittamalla asianosaiselle liiton hallituksen 

 pöytäkirjasta jäljennös tai ote. Päätöksestä voidaan tehdä myös erillinen 

 asiakirja, joka toimitetaan asianosaiselle. Päätös tulee voimaan heti ja sen 

 katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on 

 lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Kurinpitoasiassa annettu päätös on 

 lähetettävä asianosaiselle kirjeitse kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen 

 antamisesta, mikäli rangaistulla tai muulla asianosaisella on valitusoikeus. 

 Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan välittömästi rangaistulle suullisesti. 

 Kurinpitopäätöksessä tai sen tiedoksiannon yhteydessä on kirjallisesti 

 mainittava mahdollisuudesta hakea muutosta ja siinä noudatettavasta 

 määräajasta (valitusosoitus). 

 

 2.9 Valitusmenettely 

 Liittohallituksen antamaan kurinpitopäätökseen voidaan hakea muutosta 

 valittamalla urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin 

 edellytyksin. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen 

 tiedoksisaannista.   

 

 Näiden kurinpitosääntöjen nojalla määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, 

 vaikka siihen haettaisiin muutosta valittamalla urheilun oikeusturvalauta-

 kuntaan. Liittohallitus voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöön

 panon keskeytettäväksi jo ennen valituksen ratkaisemista. 

 

 2.10 Kurinpitomääräysten vahvistaminen ja muuttaminen 

 Liiton sääntömääräinen liittokokous vahvistaa kurinpitomääräykset ja päättää 

 niihin tehtävistä muutoksista. 


