
SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT  

Hyväksytty liiton vuosikokouksessa 26.4.2015 

- muutos 10. pykälään ylimääräisessä liittokokouksessa 10.8.2015.  
- muutos 6. pykälään syyskokouksessa 27.10.2018 
- muutos 7. pykälään syyskokouksessa 31.10.2020 (kurinpitovalta) 
- muutos: lisätty pykälään 7. maininta vakavien eettisten rikkomusten käsittelyjärjestelmään 

liittymisestä (SEUK). Samalla muutettu pykälän nimi (7 § Antidopingtoiminta ja eettisten asioiden 
kurinpitomenettely) 16.10.2021 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 
 

Yhdistyksen nimi on Suomen Jousiampujain Liitto ry ja ruotsiksi Finlands Bågskytteförbund rf.  

Yhdistyksen nimestä käytetään kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish 
Archery Association. Liiton kotipaikka on Helsinki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton 
kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi.  

2 § Tarkoitus  

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää jousiammuntaurheilua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena 
liittona. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 
Toiminnassa pyritään edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  

3 § Tarkoituksen toteuttaminen  

Tarkoitustaan liitto toteuttaa  

-  järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa  
-  edistämällä jousiammuntaa harrastavien uusien seurojen perustamista sekä tukemalla seurojen  toiminnan 
tehostamista  
-  huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä  
-  laatimalla ja vahvistamalla kilpailu-, luokittelu-, kurinpito ja ansiomerkkisäännöt  
-  valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet  
-  ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa 
toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia  
-  edustamalla jäsenliittona Suomessa kansainvälistä jousiammuntaliittoa (World Archery) ja valvomalla sen 
sääntöjen ja määräysten noudattamista  
-  huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta  

Toimintansa tukemiseksi liitto voi järjestää varainkeräyksiä, arpajaisia, liikuntahenkisiä tilaisuuksia ja 
näytöksiä sekä harjoittaa majoitustoimintaa ja ravitsemustoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa. Liitto voi 
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta. Tarvittaessa liitto hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.  

4 § Liiton jäsenyydet  

Liitto on Suomen Olympiakomitean sekä kansainvälisen jousiammuntaliiton World Archery Federation 
(myöhemmin WA) jäsen. Liitto on Suomen edustaja WA:ssa. Liitto noudattaa toiminnassaan edellä 
mainittujen järjestöjen sääntöjä ja määräyksiä.  

5 § Jäsenet  



Liiton jäseneksi voidaan liittohallituksen päätöksellä hyväksyä liiton tarkoitusta edistävä, Suomessa 
rekisteröity jousiammuntaurheilun tai jousiammuntaliikunnan piirissä toimiva yhdistys, jota näissä 
säännöissä kutsutaan nimellä jousiammuntaseura, lajiliitto tai muu vastaava rekisteröity yhdistys. Näitä 
kutsutaan säännöissä jäsenyhdistyksiksi.  

Kannattavaksi jäseneksi voidaan liittohallituksen päätöksellä hyväksyä yksityinen henkilö tai 
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  

6 § Jäsenmaksun määräytyminen  

Liiton jäsenet ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksua liitolle. Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi.  

Varsinainen liittokokous vahvistaa vuosittain jäsenyhdistyksenä olevan jousiammuntaseuran jäsenmaksun 
jokaista jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohden. Jäsenmaksu määritetään erikseen yli ja alle 20-vuotiaita 
jäseniä kohden.  

Jäsenmaksun perusteena oleva jäsenmäärä määräytyy edellisen jäsenmaksukauden joulukuun 31. päivän 
jäsenmäärän mukaisesti. Jäsenmäärä on jäsenyhdistyksen liitolle vuosi-ilmoituksessaan ilmoittama tai 
muuten todettu jäsenmäärä. Uuden jäsenyhdistyksen kohdalla määräytymispäivänä on jäseneksi 
liittymispäivä. Jos jäsenseura käyttää jäsenrekisterinään Olympiakomitean tarjoamaa jäsenrekisteripalvelua 
(Suomisport), määräytyy jäsenmäärä joulukuun 31. päivän perusteella. Jäsenlaskutus tapahtuu 
jäsenrekisteripalvelua käytettäessä samassa yhteydessä, kun henkilö maksaa seuran jäsenmaksun.  
 
Jäsenyhdistyksenä olevan monialaseuran, jossa jousiammuntatoiminta on keskittynyt virallisen jaoston alle, 
jäsenmaksu määräytyy vastaavalla tavalla kyseisen jaoston jäsenmäärän mukaisesti.  

Jäsenyhdistyksenä olevan lajiliiton jäsenmaksu on henkilöjäsentä kohden viidesosa jousiammuntaseuran 
vastaavasta jäsenmaksusta. Muun vastaavan rekisteröidyn yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden vahvistaa 
varsinainen liittokokous vuosittain.  

Kannattavan jäsenen jäsenmaksun määrittää vuosittain varsinainen liittokokous erikseen kannattavaa 
henkilöjäsentä ja oikeustoimikelpoista yhteisöä kohden.  

7 § Antidopingtoiminta ja eettisten asioiden kurinpitomenettely 

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingsäännöstöön ja sitä 
kautta kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan 
Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen 
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.  

Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen 
antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. 

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia 
eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten 
kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat omat 
jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja 
kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin. 
 
Rankaisuvaltaa käyttävä kurinpitoelimenä on urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten 
kurinpitolautakunta, jonka asettaa Olympiakomitea. Tutkinnasta vastaa SUEK (Suomen Urheilun Eettinen 
Keskus). 



 

8 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Liiton jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden viimeisenä 
päivänä, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa ja 
täyttämään muut velvoitteensa liitolle kyseisen kalenterivuoden loppuun asti.  

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin 
liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa.  

Liittohallitus voi evätä äänioikeuden jäsenyhdistykseltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut 
säännöissä tarkoitettuja jäsenmaksujaan liiton määräämään ajankohtaan mennessä.  

Liittohallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa 
koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kun tarkemmin määrätään kilpailusäännöissä ja 
varsinaisen liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun 
piirissä menetellyt liikunnan 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 
hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä 
on erikseen säädetty.  

9 § Liittokokoukset  

Varsinaisia liittokokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous lokakuussa. 
Liiton ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle, jos liiton liittokokous on niin päättänyt tai jos hallitus 
katsoo siihen  

olevan aihetta tai jos vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä on jonkin määrätyn asian 
takia tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräinen liittokokous on kutsuttava koolle 
kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.  

Liittohallitus kutsuu liittokokouksen koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava 
kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu liittokokoukseen toimitetaan kirjeellä tai sähköpostitse. Mikäli 
jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
aikana hallituksen niin päättäessä. Tästä mahdollisuudesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Tällöin 
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa 
noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.  

10 § Äänioikeus liittokokouksessa  

Jäsenyhdistyksenä olevan jousiammuntaseuran äänimäärä liittokokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen 
henkilöjäsenten lukumäärän mukaisesti. Jäsenyhdistyksenä olevan monialaseuran, jossa 
jousiammuntatoiminta on keskittynyt virallisen jaoston alle, äänimäärä määräytyy vastaavalla tavalla 
kyseisen jaoston jäsenmäärän mukaisesti. Äänimäärä on tällöin yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä (10) 
jäsentä kohti, jotka on ilmoitettu liittoon ja joista on maksettu säädetty jäsenmaksu liitolle. Lajiliitolla tai 
vastaavalla yhdistyksellä on yksi (1) ääni. Liittokokouksessa saa kukin jäsenyhdistys käyttää enintään 1/5 
(yksi viidesosa) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä.  



Liittokokouksessa voi jäsenyhdistyksen valtuutettuna edustajana olla vain kyseisen yhdistyksen jäsen. Sama 
henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistys voi valtuutetun edustajansa lisäksi lähettää 
liittokokouksiin tarkkailijoita. Tarkkailijoilla on liittokokouksessa puheoikeus.  

Myös kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  

Jäsenyhdistyksen on vuosittain ilmoitettava liiton toimistoon liittohallituksen määräämään ajankohtaan 
mennessä jätettävän vuosi-ilmoituksensa yhteydessä edellisen jäsenmaksukauden joulukuun 31. päivän 
tilanteen mukainen jäsenyhdistykseen kuuluva henkilöjäsenmäärä. Uuden jäsenyhdistyksen kohdalla 
ilmoitetaan liittymispäivän mukainen henkilöjäsenmäärä. Tämän ilmoituksen mukaisesti määräytyy 
jäsenyhdistyksen äänimäärä kyseisen kalenterivuoden aikana pidettävässä liittokokouksessa. Mikäli 
ilmoitusta ei määräaikaan mennessä ole tehty, jäsenyhdistyksellä on kyseisen vuoden liittokokouksessa yksi 
ääni.  

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövalinnat 
ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava yli 
puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa 
äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.  

11 § Kevätkokouksessa  

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat 
3. esitetään liittohallituksen laatima edellisen toimintakauden toimintakertomus, liiton tilinpäätös ja 

tilintarkastajien lausunto  
4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille  
5. vahvistetaan kurinpitomääräykset  
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

12 § Syyskokouksessa  

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat  
3. päätetään jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruudesta jäsenluokittain 
4. käsitellään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintakaudelle  
5. käsitellään liittohallituksen esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi  
6. valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle  
7. valitaan liittohallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle 
8. valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja (KHT) sekä varatilintarkastaja  
9. päätetään lajitoimikunnista sekä valitaan niiden puheenjohtajat 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

 
13 § Liiton hallinto  

Liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokous. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.  

Liittohallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton 
puheenjohtajaksi, sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista neljä on vuosittain erovuorossa. Liittohallituksen 
muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jos liittohallituksen jäsen kesken toimikauttaan on estynyt 
tehtävänsä hoitamisesta, liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajaa kutsutaan 
myös liiton varapuheenjohtajaksi. Sama henkilö voi olla liittohallituksen puheenjohtajana enintään kolme 



peräkkäistä kautta. Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, vähintään kuitenkin kaksi kertaa vuodessa ja on päätösvaltainen, 
kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä. Liittohallitus voi päättää 
liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Hallituksen äänestykset ratkaistaan 
ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa. Liittohallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on hyväksyttävä liittohallituksen seuraavassa 
kokouksessa.  

Liittohallituksen tehtävät:  

- kutsua koolle liittokokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 
- hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet ja pitää jäsenluetteloa  
- nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt  
- hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia talous- ja 

toimintasuunnitelmaesitykset sekä toimintakertomus  
- laatia ja hyväksyä liiton edustus- ja kilpailukelpoisuussäännöt sekä valvoa niiden noudattamista  
- myöntää järjestämisluvat Suomessa pidettäville kansainvälisille ja kansallisille kilpailuille  
- ratkaista jousiammuntaurheilun sääntöjen noudattamisessa syntyneet erimielisyydet ja päättää 

jäsenyhdistyksiin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä.  
- päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä  
- valita liiton edustajat kansainvälisiin kilpailuihin ja kongresseihin  
- suunnitella, valvoa, ohjata ja edistää jousiammuntaharrastuksen kehitystä maassamme  
- vahvistaa liiton kilpailusäännöt  

14 § Toiminta- ja tilikausi sekä nimen kirjoittaminen  

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen tähän 
määräämän toimihenkilön kanssa.  

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen 
kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen 
kevätkokousta hallitukselle.  

15 § Sääntöjen muuttaminen tai liiton purkautuminen  

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista, vaaditaan 3⁄4 liiton 
kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.  

Jos liitto purkautuu, sen omaisuus luovutetaan liiton tarkoitusta vastaavaan toimintaan purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton kokous päättää liitolle lahjoitettujen varojen ja 
testamenttien hoidosta ja käyttämisestä alkuperäistä käyttötarkoitusta mahdollisimman hyvin noudattaen.  

 


