SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITTO - FINLANDS FÄKT- OCH 5-KAMPSFÖRBUND
RY:N YHDISTYSSÄÄNNÖT
(Sääntömuutosesitys hyväksytty liiton syyskokouksessa 3.12.2016 ja rekisteröity PRH:ssa 9.1.2017)
NIMI JA KOTIPAIKKA
y.1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto – Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund ry ja sen
kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.
TARKOITUS JA TOIMINTA
y.2 §
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää miekkailua ja nykyaikaista 5-ottelua sekä toimia jäsentensä
valtakunnallisena liittona ja yhdyssiteenä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja
urheilun reilun pelin periaatteet. Liitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
antidopingsäännöstöä.
y.3 §
Liitto kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Miekkailuliittoon (Fédération International d’Escrime, FIE),
Kansainväliseen Nykyaikaisen 5-ottelun Liittoon (Union Internationale de Pentathlon Moderne, UIPM) ja
Suomen Olympiakomitea ry:een. Liitto voi olla yhteistoiminnassa muiden koti- ja ulkomaisten liikunta-alan
yhteisöjen kanssa. Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.
y.4 §
Tarkoitustaan liitto toteuttaa:
1) laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpitosäännöt sekä muut tarvittavat
säännöt ja määräykset,
2) valvomalla sääntöjen noudattamista ja siirtämällä niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
kamppailulajien kurinpitovaliokunnan ratkaistavaksi
3) vastaamalla miekkailun ja nykyaikaisen 5-ottelun kansainvälisestä yhteistoiminnasta ja edustamalla
jäsenliittona Kansainvälistä Miekkailuliittoa ja Kansainvälistä Nykyaikaisen 5-ottelun Liittoa ja valvomalla
niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista,
3) järjestämällä tai myöntämällä oikeuden järjestää kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja, sekä ohjaamalla
ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla,
4) järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa sekä tekemällä valistustyötä,
5) nimeämällä edustusurheilijat,
6) edistämällä miekkailua tai nykyaikaista 5-ottelua harrastavien uusien seurojen perustamista sekä
tukemalla jäsenyhdistyksien toiminnan tehostamista ja huolehtimalla jäsenyhdistyksiensä
toimintaedellytysten kehittymisestä,
7) edistämällä ja valvomalla erityisesti nuorten miekkailijoiden ja 5-ottelijoiden kehittymistä terveiksi
urheilijoiksi ja yhteiskunnan jäseniksi,
8) osallistumalla alansa tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tukemalla niitä,
9) levittämällä liikuntatietoutta sekä luomalla lajiensa ystäville edellytyksiä kohentaa kuntoaan ja osallistua
alansa seuratoimintaan,
10) huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta,
11) edustamalla ja valvomalla alan ylimpänä elimenä jäseniensä toimintaa kotimaassa ja ulkomailla.
y.5 §
Toimintansa rahoittamiseksi ja tukemiseksi liitto voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Liitto voi asianmukaisen luvan saatuaan
toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa kioskiliikettä ja julkaisutoimintaa, toimeenpanna
juhla- ja huvitilaisuuksia taikka osallistua niiden toimeenpanemiseen ja järjestämiseen yhdessä muiden

yhdistysten kanssa. Liitto voi välittää jäsenyhdistyksilleen sekä niiden jäsenille urheiluvälineitä ja -asusteita.
Liitto voi hankkia ja myydä toimintaansa liittyviä fanituotteita kuten lippalakkeja, pinssejä ja paitoja yms.
JÄSENET
y.6 §
Liiton jäseneksi voi liittyä yhdistysrekisteriin merkitty
1) urheiluseura tai muu yhdistys, jonka tarkoituksena on harjoittaa Kansainvälisen Miekkailuliiton toimintaan
kuuluvia miekkailulajeja tai nykyaikaista 5-ottelua ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sekä myös niiden
yhteisöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on,
2) valtakunnallinen yhdistys, kuten tuomari-, urheilija- ja valmentajayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää
ja kehittää liiton urheilulajeja, ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sekä myös niiden yhteisöjen sääntöjä,
joiden jäsen liitto on.
Aiemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
y.7 §
Liiton jäsenet hyväksyy liiton hallitus kirjallisesta hakemuksesta, johon on liitetty jäljennös jäsenyyttä
hakevan yhdistyksen säännöistä sekä selvitys suoritetusta liittymismaksusta.
y.8 §
Liittymismaksun suuruudesta päättää liiton syyskokous.
y.9 §
Jäseniltään liitto perii vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää liiton syyskokous.
y.10 §
Jäsenen on ilmoitettava liitolle säännöissään tapahtuvista muutoksista kirjallisesti viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua sääntömuutoksen rekisteröinnistä. Jäsenen on lisäksi pyydettäessä annettava liitolle
liiton toiminnan kannalta välttämättömät tiedot.
y.11 §
Jäsenellä on oikeus liiton luvalla järjestää kansallisia ja kansainvälisiä miekkailukilpailuja ja nykyaikaisen 5ottelun tai sen osalajien yhdistelmiä käsittäviä kilpailuja sekä osallistua liiton luvalla järjestettävään, liiton
sääntöjen mukaiseen toimintaan.
y.12 §
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle,
taikka ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen oikeudet ja
velvollisuudet lakkaavat tällöin saman toimintavuoden päättyessä.
y.13 §
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, rajoittaa jäsenen näiden sääntöjen
kohdan y. 11 mukaisia oikeuksia tai antaa jäsenelle kirjallisen varoituksen, jos jäsen 1)on jättänyt
täyttämättä velvoitteet, joihin jäsen on liittoon liittymällä sitoutunut; 2)on menettelyllään liitossa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa; tai 3)ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen tai jäsenoikeuksien rajoittaminen 30 päivän kuluessa liiton
kokouksen ratkaistavaksi.

y.14 §
Liiton kokous voi, asiaa esityslistalle merkitsemättä, yksimielisellä päätöksellään kutsua
kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti liiton puheenjohtajana tai
merkittävällä tavalla tukenut tai edistänyt huomattavasti liiton toimintaa.
Aiempien sääntöjen mukaisesti kutsuttujen kunniapuheenjohtajien oikeudet säilyvät samoina.
y.15 §
Liiton kokous voi, asiaa esityslistalle merkitsemättä, yksimielisellä päätöksellään kutsua kunniajäseneksi
henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti liiton hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut tai edistänyt
liiton toimintaa.
.
Aiempien sääntöjen mukaisesti kutsuttujen kunniajäsenten oikeudet säilyvät samoina.
y.16 §
Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät maksa jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä on
yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
ERÄÄT ERITYISET EDUT
y.17 §
Liiton puheenjohtajalla, hallituksen jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja toimi-henkilöllä on
vapaa pääsy liiton jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin ja näytöksiin.
KURINPITOVALTA
y.18 §
Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa
liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä.
Liiton syyskokous nimeää parillisina vuosina kaksi jäsentä kamppailuliittojen yhteiseen
kurinpitovaliokuntaan. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa nimeämistä seuraavan
tammikuun 1. päivänä.
Syyskokouksen nimeämät kaksi jäsentä eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä. Liiton hallituksen jäsen
tai liiton toimihenkilö ei voi olla kurinpitovaliokunnan jäsen.
Kurinpitovaliokunta valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa keskuudestaan
järjestäytymiskokouksessaan. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla tulee olla lainopillinen koulutus.
Jos kurinpitovaliokunnan jäsen eroaa ennen kautensa päättymistä, hänen tilalle nimetään liiton
seuraavassa kokouksessa uusi jäsen vain siksi ajaksi, jonka eronnut jäsen olisi vielä ollut
kurinpitovaliokunnassa.
Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan ja kurinpitosääntöihin kesken toimikauden liittyvä liitto
nimeää kurinpitovaliokuntaan kaksi edustajaansa, joiden toimikausi kestää liittymishetkellä meneillään
olevan toimikauden loppuun.
YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
y.19 §
Liiton toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitusvalinnan tavoitteena on varmistaa liiton
kummankin lajin asiantuntemus hallitustyössä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valitaan vähintään kaksi (2) edustajaa miekkailun ja kaksi (2) edustajaa 5-ottelun
asettamista ehdokkaista. Ehdokkaan lajiedustus määräytyy hänet ehdolle asettaneen seuran säännöissä
mainitun lajin/lajien mukaan. Ehdolle asettavan seuran on ilmoitettava ehdokkaan edustama laji.
Mikäli hallitukseen ei tule suoritetussa vaalissa suoraan valituksi kahta kummankin lajin edustajaa,
korvataan edellä olevan kohdan edellyttämän tasavertaisuuden toteuttamiseksi enemmän edustajia
saaneen lajin valituksi tulleista edustajista vähiten ääniä saanut sillä ehdokkaista, joka sai eniten ääniä
vähemmän edustajia saaneen lajin ehdokkaana.
Mikäli hallitukseen ei pystytä valitsemaan jäseniä kummastakin lajista täytetään paikat vain toisen lajin
edustajilla.
Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi
kerrallaan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös yhdistyksen jäsenistön jäsenten
keskuudesta.
y.20 §
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain.
y.21 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen
niin vaatiessa tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden
kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
y.22 §
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
y.23 §
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
y.24 §
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä liiton päätösten mukaan huolellisesti hoidettava liiton asioita.
Hallitus edustaa liittoa. Hallituksen tehtävänä on:
1) pitää jäsenluetteloa ja hyväksyä uudet jäsenyhdistykset sekä voi tarvittaessa erottaa liiton jäsenenä
olevan yhdistyksen;
2) tehdä liiton sopimukset ja esitellä ne tarpeen vaatiessa liitto kokouksen hyväksyttäväksi;
3) kutsua koolle liittokokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset;
4) hoitaa liiton omaisuutta;
5) myöntää Suomen mestaruuskilpailujen, kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen järjestämisluvat ja
päättää niiden myöntämisperusteista;
6) hankkia kansainväliset kilpailulisenssit ja pitää luetteloa luokitelluista urheilijoista ja tuomareista;
7) myöntää osallistumisluvat ulkomaisiin kilpailuihin;
8)) laatia ja vahvistaa kilpailukalenteri kullekin kilpailukaudelle;
9) ratkaista alansa amatööri-, kilpailukelpoisuus-, edustus- ja riitakysymykset;
10) valita liiton edustajat ulkomaisiin kilpailuihin ja kongresseihin;
11) pitää kansainvälisiä lajisääntöjä ajan tasalla suomen kielellä;
12) pitää huolta lisenssirekisterin pitämisestä;
13) antaa tarvittaessa kilpailu- ja muita määräyksiä;
14) ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävistään ja sopia työsuhteen ehdoista; sekä

15) kaikin tavoin edistää, kehittää, suunnitella, valvoa ja ohjata maamme miekkailun ja nykyaikaisen 5ottelun kehitystä.
TOIMIHENKILÖT
y.25 §
Liittoon palvelussuhteessa oleva ei voi tulla valituksi hallitukseen eikä olla liiton jäsenenä olevan
yhdistyksen edustajana liiton kokouksessa.
Liittoon palvelussuhteessa oleva toiminnanjohtaja toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä. Hänen
ollessaan estynyt osallistumasta kokoukseen hallituksen kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.
KOKOUKSET
y.26 §
Sääntömääräiset tai ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle hallitus kirjeitse tai sähköpostitse ne, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa liitolle. Kutsu tulee lähettää jäsenille viimeistään neljätoista (14)
vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai lähetetyllä sähköpostilla.
y.27 §
Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisäääni
jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä kohden. Lisä-äänet lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden
päättyessä maksettujen koko kauden lisenssien perusteella.
Jäsenen koko äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksikin henkilö. Jäsenellä on oikeus valtuuttaa useampia
edustajia kokoukseen, kuitenkin enintään ääniä vastaava määrä. Sama henkilö voi liiton kokouksessa
edustaa ainoastaan yhtä
jäsentä.
y.28 §
Liiton kevätkokouksessa, joka pidetään helmikuun ensimmäisen ja maaliskuun viimeisen päivän välisenä
aikana, käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen
tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät;
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto;
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
y.29 §
Liiton syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun ensimmäisen ja joulukuun viimeisen päivän välisenä
aikana, käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen
tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät;
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
6) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
7) valitaan liiton puheenjohtaja, joka toimii samalla hallituksen puheenjohtajana, kahdeksi vuodeksi
kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten sijaan;
8) päätetään tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lukumäärä; vähintään yksi ja enintään kaksi.

9) valitaan tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ja heille varamiehet;
10) päätetään liiton edustuksesta urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä ja edustajien
toimintaohjeista;
11) parillisina vuosina nimetään kaksi jäsentä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan.
Kamppailuliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan jäseneksi ei voida valita liiton hallituksen jäsentä tai
toimihenkilöä. Valittavat jäsenet eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä, sekä
12) käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.
y.30 §
Liiton ylimääräinen kokous pidetään kun liiton kokous niin päättää, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai
kun yksi neljäsosa (1/4) liiton jäseninä olevista yhdistyksistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä
varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.
y.31 §
Jäsenenä olevan yhdistyksen halutessa asian liiton kokouksen käsiteltäväksi on sitä koskeva kirjallinen
esitys lähetettävä hallitukselle ennen lokakuun 10. päivää syyskokousta varten ja ennen tammikuun 10.
päivää kevätkokousta varten.
y.32 §
Liiton päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa
noudatetaan enemmistövaalitapaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.
y.33 §
Liiton puheenjohtajalla, hallituksen jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa
ilman seuransa valtakirjaa puhe- mutta ei äänivaltaa. Liiton toimihenkilöllä on puheoikeus liiton
kokouksessa.
TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN
y.34 §
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
Liiton tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään kuukausi ennen
kevätkokousta jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomus
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
y.35 §
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtaja tai joku hallituksen siihen
määräämä henkilö, kaksi aina yhdessä.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
y.36 §
Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) liiton kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa.
Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.
y.37 §
Ehdotus, joka tarkoittaa yhdistyksen purkamista, tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
liiton kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava

kokouskutsussa.
y.38 §
Jos liitto purkautuu, sen omaisuus käytetään miekkailun ja nykyaikaisen 5-ottelun edistämiseen Suomessa
liiton purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen omaisuus käytetään miekkailun ja nykyaikaisen 5-ottelun
edistämiseen Suomessa.

