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Hyväksytty Suomen Hiihtoliitto ry:n liittovaltuustossa 29.9.2018 

PRH:n tarkastus 20.11.2018 

 

SUOMEN HIIHTOLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 

Nimi, kotipaikka ja kieli 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Suomen Hiihtoliitto ry, ruotsiksi Finlands Skidförbund rf ja sen kotipaikka Helsingin 

kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä Liitto. 

2 § 

Liiton virallinen kieli on suomi. 

Tarkoitus 

3 § 

Liiton tarkoituksena on toimia hiihtourheilun alalla Suomessa toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen 

yhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä sekä edistää hiihtourheilua 

Suomen kansan keskuudessa.  

Liitto on Kansainvälisen hiihtoliitto FIS:n jäsen ja edustaja Suomessa sekä valvoo sen säännöstöjen 

noudattamista. Liitto on liikuntalaissa tarkoitettu valtakunnallinen lajiliitto. 

Hiihtourheiluun sisältyvät maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty ja alppilajit sekä muut lumella tapahtuvat 

hiihtourheilulajit ja niiden kesämuodot. 

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa 

edistetään tasa-arvoista liikuntakulttuuria. 

Toimintamuodot 

4 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto: 

4.1. tekee hiihtourheilun alalla neuvonta- ja valistustyötä; 

4.2. edistää hiihtourheilua harrastavien seurojen perustamista ja toimintaa; 

4.3. edistää suomalaisen hiihtourheilun kansainvälistä kilpailumenestystä sekä järjestää laadukasta 

valmennustyötä ja tukee hiihtourheilua koskevaa tutkimusta; 

4.4. edistää kansalaisten keskuudessa hiihtourheilun harrastamista; 

4.5. valvoo Liiton yhteisten kilpailusäännösten noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevia rikkomuksia ja 

erimielisyyksiä; 



2 

 

4.6. edustaa ja tekee tunnetuksi Suomen hiihtourheilua ja valvoo sen etuja ulkomailla. 

Liitto voi järjestää kilpailuja sekä julkaista ja kustantaa hiihtourheilun alaa koskevia tuotteita ja tallenteita. 

Liitto voi perustaa ja ylläpitää opistoja, valmistaa ja hankkia sekä myydä urheiluvälineitä, toimintansa 

taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, toimeenpanna rahankeräyksiä ja 

arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.  

5 § 

Liitto voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden liikunnan alalla kotimaassa ja ulkomailla toimivien liittojen ja 

yhteisöjen kanssa sekä liittyä yhteisiin järjestöihin jäseneksi ja solmia niiden kanssa 

yhteistoimintasopimuksia.  

Liiton jäsenet 

6 § 

Liiton jäseneksi voi päästä 3 §:ssä mainitut ehdot täyttävä yhdistys (seura), joka jättää johtokunnalle 

kirjallisen hakemuksen ja todistuksen siitä, että seura on asianmukaisesti rekisteröity. Johtokunta hyväksyy 

Liiton jäsenet. 

Liitolla voi olla kannattajajäseniä, jollaiseksi johtokunta voi hyväksyä sellaisen oikeuskelpoisen yhteisön tai 

säätiön, joka tukee liittoa tai yleensä hiihtourheilua. 

Liitosta eroaminen ja erottaminen 

7 § 

Seuralla on oikeus milloin tahansa erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 

puheenjohtajalle. Eroaminen tulee voimaan välittömästi eroilmoituksen saapumisesta, mutta seuran 

velvollisuudet jatkuvat sen toiminta- ja tilikauden loppuun, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu. 

8 § 

Seura voidaan erottaa Liitosta, jos se toimii vastoin Liiton tarkoitusperiä, rikkoo Liiton sääntöjä tai 

liittovaltuuston tai johtokunnan päätöksiä taikka sallii henkilöjäsenensä syyllistyvän sellaiseen 

toimenpiteeseen tätä rankaisematta tai jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. 

Johtokunta päättää seuran erottamisesta. Ennen päätöksen tekemistä seuralle on annettava tilaisuus 

selityksen antamiseen asiassa. 

Erottamista koskevasta päätöksestä voidaan valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen 

säännöissä on määrätty. 
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Seurojen velvollisuuksista 

9 § 

Liiton jäsenmaksuista päättää liittovaltuusto. Jäsenmaksun suuruus voi vaihdella seurojen toiminnan 

sisällön, laadun, laajuuden tai luokittelun perusteella. Äänioikeutta liittokokouksessa ei ole seuralla, joka on 

laiminlyönyt jäsenmaksunsa edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. 

Seuroilta voidaan periä maksuja Liiton palvelujen käyttämisestä. 

10 § 

Seurojen tulee lähettää vuosittain Liitolle sen pyytämät tiedot.  

11 § 

Seurojen velvollisuutena on huolehtia siitä, että niiden henkilöjäsenet noudattavat toiminnassaan Liiton 

tarkoitusperiä sekä kansainvälisiä ja kansallisia kilpailutoimintaa koskevia säännöstöjä.   

Liiton rakenne 

12 § 

Liiton toimielimiä ovat: 
 

Liittokokous, joka on ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. 

Liittovaltuusto, joka käyttää Liiton päätösvaltaa näissä säännöissä mainituissa asioissa. 

Johtokunta, joka toimii Liiton lain mukaisena hallituksena. 

 

Liitossa järjestetään seurojen neuvottelupäiviä, tarvittaessa lajiryhmittäin. 

Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty 

sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon sekä mäkihypyn ja 

yhdistetyn lajiryhmän johtoryhmän ja hyväksyy niitä varten johtosäännön. Alppilajien lajiryhmään kuuluvat 

seurat voivat päättää erikseen järjestäytymisestään. 

Liiton kaikkien toimielinten jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon molempien sukupuolten riittävä 

edustus. 

13 §  

Maa voidaan jakaa liittovaltuuston päätöksellä tarvittaessa lajiryhmittäin alueisiin ja piireihin, jotka 

muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden hiihtourheilun edistämiseksi ja johtokunnan sille osoittamien 

tehtävien suorittamiseksi. 

Liittokokous 

14 § 

Varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi touko-lokakuussa johtokunnan määrätessä tarkemman 

kokousajan ja -paikan.  
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Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittovaltuusto tai vähintään 1/10 Liiton seuroista katsoo sen 

välttämättömäksi jonkin määrätyn asian käsittelemiseksi. Kokouskutsu on tällöin julkaistava kahden (2) 

kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus johtokunnalle on esitetty. 

Liittokokouksen kokouskutsu julkaistaan Liiton internetsivustolla ja lähetetään seuroille postitse tai 

sähköpostitse vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. 

15 § 

Liittokokouksessa äänioikeutta käyttävät ottaen huomioon, mitä edellä 9 ja 10 §:ssä on määrätty, Liiton 

seurat, joilla on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) äänioikeutta käyttävä edustaja ja kaksi (2) 

lisäedustajaa. Lisäedustajilla on vain puheoikeus. 

Kullakin äänioikeutta käyttävällä edustajalla on yksi ääni. Edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä 

seuraa. 

Liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenillä on äänioikeus vain seuran edustajana, muussa tapauksessa 

läsnäolo- ja puheoikeus. 

16 § 

Varsinaisessa liittokokouksessa, jonka avaa Liiton puheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat: 

16.1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 

16.2. suoritetaan seurojen edustajien valtakirjojen tai muun valtuutuksen tarkastus ja todetaan 

liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenten läsnäolo; 

16.3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

16.4. päätetään kokouksen työjärjestyksestä, jossa yhteydessä päätetään vaalitavasta liittovaltuuston 

valitsemiseksi; 

16.5 valitaan liittovaltuuston jäsenet 17 §:n mukaisesti; 

16.6. valitaan näistä jäsenistä liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa; 

16.7. annetaan selostus Liiton toiminnasta kahdelta toiminta- ja tilivuodelta ja keskustellaan Liiton 

toiminnan suuntaviivoista ja taloudesta esitettävän talousarviorungon mukaisesti kahdeksi toiminta- ja 

tilikaudeksi; 

16.8. keskustellaan muista liittovaltuuston ja johtokunnan kokoukselle esittämistä aatteellisista tai 

käytännöllisistä asioista alustuksineen. 

 

Liittovaltuusto 

17 § 

Liittovaltuustoon kuuluu neljäkymmentä (40) jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet.  

Näiksi valitaan kunkin lajiryhmän seurojen valitsemista ehdokkaista  



5 

 

1) yksi (1) maastohiihtoa edustava jäsen kustakin piiristä sekä lisäksi niin monta muuta maastohiihtoa 

edustavaa jäsentä ja heille henkilökohtaista varajäsentä, että valituksi tulee yhteensä kaksikymmentä (20) 

jäsentä ja varajäsentä; jos jotkin piirit yhdistyvät, yhdistynyt piiri säilyttää yhdistyvien piirien 

valtuustopaikat; 

 2) kymmenen (10) mäkihyppyä ja yhdistettyä edustavaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja 

 3) kymmenen (10) alppilajeja edustavaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  

Liittovaltuuston jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen liittokokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan 

liittokokouksen päättyessä. 

Liittovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee toimia tasapuolisesti eri lajiryhmien kesken. 

Johtokunnan jäsen, Liittoon työsuhteessa oleva henkilö ja toimihenkilö yhteisössä, josta Liitto omistaa yli 

puolet, eivät voi olla liittovaltuuston jäsenenä. 

18 §  

Liittovaltuustolla on vuosittain yksi (1) varsinainen kokous, joka pidetään syys-lokakuussa. 

Liittovaltuuston ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta niin päättää tai vähintään 1/3 

liittovaltuuston jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on 

tällöin lähetettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on johtokunnalle esitetty. 

Liittovaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä postitse tai sähköpostitse liittovaltuuston jäsenille 

vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Muu kokousmateriaali on vastaavasti lähetettävä (1) yhtä 

viikkoa ennen kokousta. 

Liittovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Mikäli puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä, valitaan joku läsnä olevista jäsenistä johtamaan puhetta. 

Johtokunnan jäsenillä on liittovaltuustossa puheoikeus. Liittovaltuusto voi myöntää puheoikeuden 

kokouksessa myös muille henkilöille. 

Liittovaltuuston käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajana ilmoittama kanta, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan vaalin vaalitavasta 

määrätään 21 §:ssä. 

19 § 

Liittovaltuuston varsinaisessa kokouksessa  

19.1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

19.2. valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 

19.3. todetaan kokouksen osallistujat; 

19.4. päätetään kokouksen työjärjestyksestä; 

19.5. esitetään liiton toimintakertomus edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta; 
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19.6. esitetään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajan sen johdosta antama lausunto; 

19.7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 

vastuuvelvollisille; 

19.8. määrätään johtokunnan jäsenten palkkioiden sekä heidän ja liittovaltuuston jäsenten matkakulujen 

korvausperusteet; 

19.9. määrätään tilintarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus; 

19.10 valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan erovuoroiset jäsenet sekä varajäsenet siten kuin 

21 §:ssä määrätään; 

19.11. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan toiminta- ja tilikauden tilejä ja 

toimintaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, 

varatilintarkastajaa ei valita; 

19.12. päätetään Liiton toimintasuunnitelmasta; 

19.13. vahvistetaan liiton talousarvio;  

19.14. käsitellään muut johtokunnan esittelemät asiat. 

Liittovaltuusto nimeää tarvittaessa vaalivaliokunnan valmistelemaan johtokunnan vaalia. 

20 § 

Liittovaltuusto vahvistaa Liiton strategian sekä tarpeen mukaan Liiton toiminta-, kilpailu-, kunnia- ja 

ansiomerkkisäännöt sekä kurinpitosäännöt, lukuun ottamatta lajiryhmien tai johtokunnan vahvistettaviksi 

jätettäviä sääntöjä. 

Johtokunta 

21 § 

Liittoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta.  

Liittovaltuusto valitsee johtokuntaan kahdeksi vuodeksi ensin puheenjohtajan ja sitten kahdeksan (8) 

jäsentä, joista kaksi (2) maastohiihtoa, kaksi (2) mäkihyppyä ja yhdistettyä ja kaksi (2) alppilajeja edustavien 

henkilöiden keskuudesta sekä kaksi (2) muuta jäsentä. Lisäksi liittovaltuusto valitsee tämän jälkeen yhdeksi 

vuodeksi kerrallaan neljä varajäsentä, yhden maastohiihtoa, yhden mäkihyppyä ja yhdistettyä ja yhden 

alppilajeja edustavalle sekä yhden muulle jäsenelle.  Jäseniksi ja varajäseniksi on valittava monipuolisesti 

hiihtourheilussa ja liitossa tarvittavaa asiantuntemusta omaavia henkilöitä.  

Johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa siten, että yksi maastohiihtoa, yksi mäkihyppyä ja 

yhdistettyä ja yksi alppilajeja edustavien henkilöiden keskuudesta valittu jäsen ja yksi muu jäsen ovat 

erovuorossa.  

Johtokunta valitsee keskuudestaan itselleen kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 
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Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi. Hänen tulee toimia tasapuolisesti 

liiton eri lajiryhmien eduksi. 

Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättäneen liittovaltuuston kokouksen 

päättyessä ja päättyy kyseisten jäsenten seuraavasta valinnasta päättävän liittovaltuuston kokouksen 

päättyessä. Jos johtokunnan jäsen on estynyt tehtävänsä hoitamisesta, hänen varajäsenensä tulee hänen 

sijaansa.  

Liittoon työsuhteessa oleva henkilö ja toimihenkilö yhteisössä, josta Liitto omistaa yli puolet, eivät voi 

kuulua johtokuntaan. 

22 § 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos 

vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään viisi 

(5) jäsentä on kokouksessa saapuvilla. 

Johtokunnan käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta, paitsi vaaleissa arpa. 

23 § 

Johtokunta toimii Liiton toimeenpanevana elimenä hoitaen Liiton asiat lain, näiden sääntöjen ja 

liittovaltuuston päätösten mukaisesti.  

Johtokunnan tulee: 

23.1. kaikin tavoin edistää, ohjata ja valvoa maamme hiihtourheilun kehitystä; 

23.2. hyväksyä ja erottaa tarvittaessa Liiton jäsenet ja pitää jäsenluetteloa; 

23.3. kutsua koolle liittovaltuuston kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden 

päätökset; 

23.4. hoitaa huolellisesti Liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista täydellistä 

kirjanpitoa; 

23.5. koota liittovaltuuston käsiteltäväksi vuosittain toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja 

tilinpäätös; 

23.6. ratkaista Liiton alaisten lajien yleiset kilpailukelpoisuudet; 

23.7. valita Liiton yhteiset edustajat eri toimi- ja hallintoelimiin; 

23.8. valmistaa liittovaltuuston hyväksyttäväksi Liiton yhteiset toiminta-, kilpailu-, kunnia- ja 

ansiomerkkisäännöt sekä kurinpitosäännöt; 

23.9. ottaa palvelukseen ja erottaa Liiton toiminnanjohtajan ja muut johtavat toimihenkilöt; 

23.10. valita tarpeelliset valiokunnat ja työryhmät asioiden valmistelemista ja hoitamista varten; 
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23.11. huolehtia muista Liiton toimeenpanevista tehtävistä. 

24 § 

Johtokunta päättää tapauskohtaisesti liiton toimintaan osallistuvien vapaasta pääsystä Liiton alaisiin 

kilpailuihin ja näytöksiin.  

Nimenkirjoitus 

25 § 

Liiton nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan kanssa 

tai joku edellä mainituista yhdessä Liiton toiminnanjohtajan kanssa. Johtokunta voi määrätä johtokunnan 

puheenjohtajan tai Liiton toiminnanjohtajan kirjoittamaan Liiton nimen yksin. 

Tilintarkastus 

26 § 

Liiton toiminta- ja tilikausi on 1.6. – 31.5. 

Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen 

tilinpäätöksen vahvistavaa kyseisen vuoden liittovaltuuston kokousta. Tilintarkastajan on annettava 

lausuntonsa tilintarkastuslain mukaisesti kaksi viikkoa ennen ko. kokousta. 

Seurojen neuvottelupäivät 

27 §  

Johtokunta kutsuu vuosittain kokoon seurojen neuvottelupäivät, tarvittaessa lajiryhmittäin, ja määrää sitä 

varten ajan ja paikan. Neuvottelupäivillä voidaan käsitellä liiton ja lajiryhmien strategiaa, lajiryhmien 

johtosääntöjä, taloudellista tilaa ja urheilullista menestystä mukaan lukien palkitseminen, liitossa 

toimitettavia vaaleja ja muita johtokunnan tai seurojen etukäteen esittämiä yhteisiä asioita.       

Antidopingia ja vedonlyöntiä koskevat säännökset 

28 § 

Liitto ja sen seurat ja niiden jäsenet sekä Liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvat kuten urheilijat, 

urheilijan tukihenkilöt ja virkailijat sitoutuvat 1) noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n 

sekä Kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen 

hiihtoliiton FIS:n antidopingsäännöstöjä sekä 2) olemaan lyömättä vetoa kilpailusta, jossa ovat mukana. 

 Kurinpito 

29 § 

Näitä sääntöjä, Liiton hyväksymiä muita säännöstöjä taikka muutoin liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun 

reilun pelin periaatteita rikkonutta seuraa tai sen jäsentä taikka Liiton alaiseen kilpailutoimintaan 

osallistunutta henkilöä Liiton johtokunta tai, jos Liitossa on kurinpitolautakunta, se voi rangaista 

määräämällä seuraamukseksi varoituksen, julistamalla kilpailukelvottomaksi, määräämällä urheilun 
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toimintakiellon taikka määräämällä rikkeen vakavuudesta riippuvan sakon. Kilpailukelvottomaksi 

julistamisesta ja urheilun toimintakieltoon määräämisestä seuraa kaikkien niiden oikeuksien 

menettäminen, jotka rikkoneella Liiton ja sen seurojen kilpailutoiminnassa on vapauttamatta kuitenkaan 

velvollisuuksista Liittoa ja sen seuroja kohtaan. Seuraamusta koskevasta päätöksestä voidaan valittaa 

Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty. 

Kurinpidosta voidaan antaa tarkempia määräyksiä liittovaltuuston vahvistamilla kurinpitosäännöillä. 

Sääntöjen muuttaminen ja Liiton purkaminen 

30 § 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittovaltuusto. Päätöstä on kannatettava vähintään kolme 

neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Liiton purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa peräkkäisessä liittovaltuuston 

kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljä (4) viikkoa. Päätöstä on kannatettava molemmissa 

kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Mikäli Liitto puretaan, sen varat on luovutettava näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien 

toteuttamiseen Liiton purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen lähemmin päättävällä tavalla.  

 

 


