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Sääntömuutosehdotukset syyskokoukselle 2020 
 
Ilmailuliiton hallitus (SIL-H 16/2020 § 6) on 3.10.2020 päättänyt esittää liiton syyskokoukselle seuraavat 

sääntömuutokset: 

 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan säännöissä 
mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
 

1) Hallitus esittää Ilmailuliiton syyskokoukselle 2020, että liiton sääntöihin lisätään kohta 9.6: ”Liiton 

kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös postitse 

taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 

kokousta.” 

 

Ilmailuliitto on Suomen Olympiakomitea ry:n (OK) jäsenjärjestö. Olympiakomitean sääntöjen mukaan 
(20.6.2016, päivitetty 22.5.2019) OK:n jäsen sitoutuu noudattamaan Olympiakomitean sääntöjä ja 
Kansainvälisen olympiakomitean peruskirjaa sekä näiden sääntöjen ja peruskirjan nojalla annettuja muita 
määräyksiä ja päätöksiä. 
 
OK:n sääntöjen mukaan Olympiakomitea ja sen jäsenet sitoutuvat antidopingtoimintaan ja noudattamaan 
kulloinkin voimassa olevaa urheilun kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä. 
 
OK on syyskokouksessaan 2019 päättänyt (23.11.2019, 11.1-3 §) 

1) muuttaa Suomen Olympiakomitean sääntöjen 19 §:ää siten, että 1.1.2021 alkaen 

dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen Antidopingsäännöstössä määritelty 

kurinpitoelin 

2) velvoittaa lajiliitot kirjaamaan sääntöihinsä dopingrikkomusten kurinpitovallan siirtämisen 

antidopingsäännöstössä määritellylle kurinpitoelimelle 

3) suositella lajiliitoille seuraavaa kirjausta sääntöihin: ”Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 

alkaen kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu 

kurinpitoelin”. 

Suomen antidopingsäännöstö 

Suomen antidopingsäännöstö koskee koko suomalaista järjestäytynyttä urheilua. Säännöstö tuli voimaan 
1.1.2015, ja se noudattaa WADAn Maailman antidopingsäännöstöä. (https://www.suek.fi/suomen-
antidopingsaannosto) 
 
Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluvat: 

- Suomessa rekisteröidyt urheilujärjestöt ja muut yhteisöt, jotka säännöissään tai SUEKin kanssa 

erikseen solmimallaan sopimuksella ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen 

antidopingsäännöstöä ja 

https://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto
https://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto
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- edellä mainittujen tahojen jäsenet ja kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat sekä heidän 

tukihenkilönsä. 

Suomen antidopingsäännöstön mukaan (16.1) kaikkien kansallisten lajiliittojen ja niiden jäsenten on 
noudatettava tätä säännöstöä. Säännöstö on myös sisällytettävä joko suoraan tai viittauksella kunkin 
kansallisen lajiliiton sääntöihin, jotta ADT voi saattaa ne voimaan kansallisen lajiliiton toimivaltaan kuuluvia 
urheilijoita ja muita henkilöitä kohtaan. 
 

2) Hallitus esittää Ilmailuliiton syyskokoukselle 2020, että liiton sääntöihin lisätään kohta 20.2: 

”Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa 

Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.” 

 

Edellisen sääntömuutoksen yhteydessä liiton sääntöjen numerointi muuttui. Kohdan 21 viittausta ei 
tuolloin muutettu.  
 

3) Hallitus esittää Ilmailuliiton syyskokoukselle 2020, että liiton sääntöjen kohta 21 korjataan 

kuulumaan seuraavasti: ”21 § Saatuaan ilmoituksen sääntöjen tai määräysten vastaisesta 

toiminnasta (sääntöjen rikkomisesta) tulee hallituksen tutkia rikkomusta koskeva ilmoitus, 

pyytää ja käsitellä tarvittaessa selvitys asiasta sekä mahdollisesti määrätä näiden sääntöjen 22 

§:n mukaisesti rangaistuksia.” 

 
 


