Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Säännöt

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
Valimotie 10, 00380 Helsinki | Puh: (09) 3481 2020
info@suek.fi | www.suek.fi | #puhtaastiparas | @SUEK_FINCIS

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry, ruotsiksi Finlands idrotts integritet centrum rf, ja sen
kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish
Center for lntegrity in Sports (FINCIS). Suomen antidopingtoimikunta ADT, ruotsiksi Finlands Antidopingkommitte ADK,
englanniksi Finnish Antidoping Agency FINADA toimii yhdistyksen aputoiminimenä.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyössä liikuntajärjestöjen ja muiden urheilun työtä edistävien organisaatioiden kanssa,
kansainväliset sopimukset huomioon ottaen, edistää urheilun eettistä toimintaa sekä vastata omalta osaltaan doping
valvonnasta sekä urheilukilpailujen manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisystä Suomessa.
3 § Yhdistyksen toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi sen tehtävät ovat:
• Kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäisy ja katsomoväkivallan ehkäisy)
edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen urheilussa
• Koulutustoiminnan järjestäminen ja koordinointi
• Viestintä- ja julkaisutoiminnan edistäminen
• Alan tutkimustyön edistäminen
• Yhdistyksen toiminnassa tarvittavien sopimusten tekeminen sekä niiden valvonta ja toteuttaminen
Antidopingtyön osalta
1. Suomen antidopingsäännöstön laatiminen, vahvistaminen ja ylläpito
2. Suomen antidopingsäännöstön toteuttamisen valvonta
3. Dopingvalvonnasta vastaaminen Suomessa yhteistyössä urheilujärjestöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
4. Dopingrikkomuksiin liittyvien tapausten tutkinta
Urheilukilpailujen manipuloinnin osalta
1. Urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäisyyn liittyvä ennaltaehkäisevä toiminta yhteistyössä eri urheilutoimijoiden
ja viranomaisten kanssa
2. Urheilukilpailujen manipulointiin liittyvänä tietokeskuksena toimiminen
3. Urheilukilpailujen manipulointiin liittyvien rikkomusten tutkinta urheilun sääntöjen osalta
Katsomoväkivallan ehkäisyn osalta
1. Katsomoväkivallan ehkäisevät toimenpiteet urheilussa yhteistyössä urheilun toimijoiden ja viranomaisten kanssa
2. Mahdollisen porttikieltojärjestelmän ylläpito
3. Katsomoväkivaltaan liittyvien rikkomusten tutkinta urheilun sääntöjen osalta
4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Suomen Olympiakomitea ry, Suomen
Paralympiakomitea ry, Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands ldrottsläkareförening ry sekä Suomen valtio, jota edustaa
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lisäksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä hakemuksesta yhdistyksen jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, jonka tarkoituk
sena on valtakunnallisella tasolla edistää ja kehittää sen tarkoitukseen liittyviä toimia urheilussa.
5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin
yhdistyksen tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Päätös tulee voimaan heti.
6 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä voidaan periä liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää syyskokous.

7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, jossa on syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja viidestä seitsemään
muuta varsinaista jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ehdottaa hallitukseen
kahta tai kolmea jäsentä, Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry ja Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry yhdessä kahta tai kolmea jäsentä sekä Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry yhtä jäsentä varajäsenineen.
Kokous ei ole sidottu ehdotuksiin.
Yhdistyksen syyskokous voi lisäksi nimetä urheilijoita edustavan pysyvän asiantuntijan, jolla on puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta hallituksen kokouksissa. Suomen Olympiakomitea ry:n urheilijavaliokunta voi tehdä ehdotuksen asiantuntijasta
syyskokoukselle.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimi
henkilöt.
Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
• valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
• panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
• huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta sekä omaisuuden hoidosta
• perustaa tarvittavia pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä
• hyväksyä Suomen antidopingsäännöstön kuultuaan urheilujärjestöjä
• valita hallituksen varapuheenjohtaja sekä muiden toimielimien puheenjohtajat ja jäsenet
• ottaa ja erottaa yhdistyksen pääsihteeri
8 § Johtosääntö
Yhdistyksen toiminnasta määrätään tarkemmin johtosäännöllä, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Johtosäännössä
määrätään ottaen huomioon, mitä 13 §:ssä määrätään, toimialoista sekä niiden keskeisistä tehtävistä, toimielinten ja henki
löstön toimivallasta ja tehtävistä, yhteistyöstä urheilujärjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, dopingvalvontaan, urheilu
kilpailujen manipuloinnin ehkäisyyn ja katsomoväkivallan ehkäisyyn liittyvistä tehtävistä sekä muista edellisiin verrattavista
tarpeellisista asioista.
9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, kaksi yhdessä tai joku heistä
yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.
10 § Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä, kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä.

12 § Kevät- ja syyskokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. päätetään kokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä asiantuntija
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan joka toinen vuosi yhdistyksen perustamisvuodesta lukien
8.	valitaan 13 §:ssä tarkoitetun valvontalautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä varajäsenet kahdeksi kalenteri
vuodeksi kerrallaan
9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja, joiden kummankin tulee olla KHT-tilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. päätetään kokous
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13 § Antidopingasioiden valvontalautakunta
Valvontalautakunnan tehtävänä on Suomen antidopingsäännöstöön kuuluvien dopingrikkomusten osalta:
• käsitellä ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai
toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena
• jos valvontalautakunta pitää edellä tarkoitettua menettelyä tai toimintaa dopingrikkomuksena, sen on annettava perus
teltu kirjallinen lausunto seuraamuksesta, joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan antidopingsäännöstön perus
teella määrättävä
• ratkaista antidopingsäännöstössä tarkoitetuista erivapaus- ja muista vastaavista hallinnointipäätöksistä tehdyt valitukset;
sekä
• ratkaista muut antidopingsäännöstön tulkinnasta ja soveltamisesta säännöstöön sidottujen välillä syntyneet erimielisyydet.
Valvontalautakunta on tehtävässään riippumaton.
Valvontalautakunnassa on yhdeksän huippu-urheiluun perehtynyttä jäsentä sekä kaksi niin ikään (kilpa)urheiluun pereh
tynyttä varajäsentä. Puheenjohtajan ja kahden muun jäsenen sekä yhden varajäsenen on oltava tuomarin virkaan vaadittavan
tutkinnon suorittaneita, kolmen jäsenen sekä yhden varajäsenen on oltava laillistettuja lääkäreitä ja kolmen jäsenen on oltava
(kilpa)urheiluun hyvin perehtyneitä asiantuntijoita.
Valvontalautakunta on päätösvaltainen kun läsnä ovat puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä tai esteellisenä,
varapuheenjohtaja ja yksi lainoppinut jäsen, kaksi lääkärijäsentä ja yksi asiantuntijajäsen. Varajäsen kutsutaan valvonta
lautakunnan kokoukseen, jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, jossa käsitellään edellä tämän pykälän
1 momentissa tarkoitettua asiaa.
Valvontalautakunta hyväksyy itselleen työjärjestyksen.
14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, ovat sen varat käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen.

