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SUOMEN JÄÄKIEKKOTUOMARIEN LIITTO SJTL RY: N SÄÄN-
NÖT 
1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry ja sen kotipaikka on Hyvinkään 
kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto. 

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Liiton tarkoituksena on toimia jääkiekkotuomareiden ja jääkiekkotuomareiden muodostamien rekis-
teröityjen yhdistysten, joita näissä säännöissä nimitetään tuomarikerhoiksi, keskuselimenä ja ajaa 
näiden etuja kaikissa heitä koskevissa kysymyksissä. Näissä säännöissä jääkiekkotuomareilla tar-
koitetaan sekä erotuomareita että toimitsijoita. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 

 tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluita ja antaa lausuntoja 
 on neuvottelu- ja sopijaosapuolena kaikissa jääkiekkotuomaritoimintaa koskevissa asioissa 
 valvoo jäsenistönsä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuisuuksia 
 järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ja vastaa riittävästä tiedotuksesta jäsenistölle 
 edustaa ja valvoo ylimpänä elimenä jäsentensä toimintaa kotimaassa ja ulkomailla. 

Toimintansa tukemiseksi liitto hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, toimeenpanemalla arpajai-
sia ja rahankeräyksiä, harjoittamalla julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä ottamalla vastaan avus-
tuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 

3 Jäsenet 
Liiton jäseniä ovat 

 varsinaiset jäsenet 
 kannattavat jäsenet 
 kunniajäsenet 
 kunniapuheenjohtajat 

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan Suomessa rekisteröity yhdistys, jossa on jä-
seninä jääkiekkotuomareita. 

Kannattaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hy-
väksyvät liiton tavoitteet. 

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy liiton hallitus, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat 
liiton kokous. 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut liiton tavoitteiden hy-
väksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on liiton puheenjohtajana toiminut erit-
täin merkittävästi liiton tarkoitusten saavuttamiseksi. 

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi kokouksen 
pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan puolen vuoden kuluttua ilmoituksesta. 

Hallitus voi erottaa varsinaisen- ja kannattavan jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö jäsen-
maksun suorittamisen tai toimii liiton sääntöjä, etuja tai toimintaperiaatteita vastaan tai niitä vaaran-
taen. 
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Hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä on erotetulla jäsenellä oikeus vedota liiton kokouk-
seen 30 päivän kuluessa tiedon saatuaan. 

Hallituksen tekemä päätös pysyy voimassa, jos kaksi kolmasosaa kokouksen äänimäärästä sitä 
kannattaa. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin liitolle suoritettuja maksuja. 

5 Liittymis- ja jäsenmaksu 
Liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja jäsenmaksun porrastuksesta päätetään liiton 
vuosikokouksessa. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kulu-
van vuoden huhtikuun ensimmäiseen päivään (1.4) mennessä hyväksymien jäsenyhdistysten jää-
kiekkotuomarien lukumäärän perusteella. 

Kannattavien jäsenten jäsenmaksu voi olla eri suuruinen yksityisillä henkilöillä ja yhteisöillä. 

6 Hallitus 
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja 
sekä kuusi varsinaista jäsentä ja heidän henkilö- kohtaiset varajäsenensä. Jäsenistä ja varajäse-
nistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen varsinaisena jäsenenä voi olla vain yksi henkilö 
kerrallaan samasta tuomarikerhosta. Tämä ei koske puheenjohtajan valintaa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla eri tuo-
marikerhosta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat siihen olevan aihetta.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja mukaan luettuna on läsnä. 

7 Liiton nimenkirjoittaminen 
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. Liiton hallitus 
voi antaa yhdelle henkilölle henkilökohtaisen oikeuden liiton nimenkirjoitukseen. 

8 Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkasta-
jalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan ja 
toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle kahden viikon kuluessa tilien 
vastaanottamisesta. 

Liitolla on yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla HTM- tai KHT-
tilintarkastaja. 

9 Liiton kokoukset 
Liiton vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pide-
tään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioi-
keutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  

Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän sisällä vaatimuksen esittämisestä. 

Liiton kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä. Jäsenmaksunsa kolmen kuukauden ajan 
laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan kokouksessa. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on 
yksi perusääni ja lisäksi jokaista alkavaa kahtakymmentä jäsentä kohti yksi ääni. 

Varsinaisella jäsenellä voi kuitenkin olla enintään seitsemän (7) ääntä. Varsinaisen jäsenen ääni-
määrään vaikuttavina jäseninä voivat olla ainoastaan Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kuluvan vuoden 
huhtikuun ensimmäiseen päivään (1.4) mennessä hyväksymät jääkiekkotuomarit. 
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Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokouk-
seen etukäteen ja toimitettava valtakirja liitolle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään 
mennessä. Varsinaisen jäsenen virallisella edustajalla on oltava yhdistyksensä hallituksen antama 
valtakirja, jossa on mainittava myös yhdistyksen muiden edustajien nimet. Virallisen kokousedusta-
jan tulee olla edustamansa tuomarikerhon jäsen. Yksi kokousedustaja voi edustaa vain yhtä tuo-
marikerhoa. 

Kannattavilla ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla on oikeus olla kokouksissa läsnä vain 
puheoikeudella. 

10 Liiton kokousten koollekutsuminen 
Liiton kokouksesta on lähetettävä kutsu sähköpostitse ja julkaistava kutsu liiton kotisivuilla vähin-
tään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. 

Kokouksen esityslista lähetetään sähköpostitse viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. 

11 Vuosikokous 
Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
1. myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suu-

ruudet ja jäsenmaksujen porrastus. 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli tämä on erovuorossa, ja muut jäsenet sekä näi-

den henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle. 
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja ja yksi 

varatoiminnantarkastaja. 
2. 10.Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot, liiton matkakorvaus perusteet sekä tilintarkasta-

jan ja toiminnantarkastajan palkkioiden maksuperusteet. 
3. 11.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon 

yhdistyslain määräykset. 

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on siitä kirjal-
lisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 

Liiton tasekirja on nähtävillä liiton kirjanpidosta vastaavan yrityksen toimitiloissa kahden viikon ajan 
ennen vuosikokousta. 

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähin-
tään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai liiton purkamisesta. 

Liiton purkautuessa käytetään varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän ko-
kouksen määräämällä tavalla. 

Nämä toimintasäännöt on Yhdistysrekisteri hyväksynyt 23.06.2015. 


