
  
  
SUOMEN CHEERLEADINGLIITTO RY  
  
  
  
  
SÄÄNNÖT  
  
  
  
  
1§  NIMI JA KOTIPAIKKA  
  

Yhdistyksen nimi on Suomen Cheerleadingliitto, ruotsiksi Finlands Cheerleadingförbund ja sen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. Yhdistyksen nimen epävirallinen 
lyhenne on SCL. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista nimeä 
Finnish Cheerleading Federation.  

  
2§  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU  
  

Liiton tarkoituksena on cheerleadingtoiminnan edistäminen, kehittäminen ja valvominen, 
kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen lajin harrastajien 
että lajin parissa toimivien jäsentensä valtakunnallisena liittona.  

  
Tässä pykälässä mainittua tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan  

  
1. Tarjoamalla jäsenilleen:  

- kunto- ja terveysliikuntaa  
- kilpailutoimintaa  
- harjoitus- ja valmennustoimintaa  
- ohjaustoimintaa  
- liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään  

erilaisille ihmisille  
- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä 

toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia  
- tiedotus- ja suhdetoimintaa  
- koulutustoimintaa  

  
  

2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen 
huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja 
tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.  

  
3. Järjestämällä näytöksiä ja cheerleadingkilpailuja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä 

kehittämällä cheerleadingtoimintaa harrastusmuotona.  
  
4. Edistämällä uusien cheerleadingtoimintaa harjoittavien yhdistysten perustamista ja 

edesauttamalla cheerleadereiden toimintaa mahdollisimman monissa urheilulajeissa.  
  
5. Toimimalla yhteistyössä Suomessa ja ulkomailla toimivien yhteisöjen kanssa ja 

harjoittamalla kansainvälistä kanssakäymistä.  



  
6. Laatimalla ja vahvistamalla kilpailu-, ansiomerkki-, kurinpito ja ym. vastaavat säännöt.  
  
7. Huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta.  
  
8. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien 

moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.  
  

Toimintansa tukemiseksi liitto voi  
  

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,  
- hankkia ja omistaa irtainta omaisuutta   
- hankkia, omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta  
- myydä mainostilaa mm. liiton järjestämissä tapahtumissa, painotuotteissa, 

kilpailuasuissa, kotisivuilla sekä  
- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia,  
- omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, 

majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa 
tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.  

  
3§  JÄSENYYDET  
   

Liitto kuuluu jäsenenä International Cheer Union:in (ICU) ja European Cheer Union:in  
(ECU) sekä voi liittohallituksen päätöksellä liittyä jäseneksi muihin järjestöihin ja erota niistä.   
  

  
4§  JÄSENET  
  

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset jotka harrastavat 
cheerleadingtoimintaa. Ennen 31.12.1997 hyväksytyt henkilöjäsenet säilyttävät jäsenyytensä.  

  
Uudet varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy kirjallisen ilmoituksen perusteella liiton  
hallitus. Jäsenen katsotaan ilmoituksessaan sitoutuneen noudattamaan liiton sääntöjä, niiden 
nojalla annettuja muita määräyksiä, liiton kokouksen ja hallituksen päätöksiä 
ja,suorittamaan liittymis- ja vuosittaiset jäsenmaksut, ilmoittamaan yhdistyksen jäsenmäärän ja 
muut tarvittavat toimintaa koskevat tiedot vuosittain määräaikaan mennessä (vuositilasto) 
liiton vaatimalla tavalla ja vastaamaan muista liiton  näiden sääntöjen mukaan asettamista 
velvoitteista.   

   
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää liiton syyskokous vuodeksi kerrallaan. 
Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Cheerleadingseuran jäsenmaksu määräytyy 
jäsenyhdistyksen vuositilastossa ilmoitetun, edellisen vuoden 31.12. henkilöjäsenmäärän 
mukaan. Yleisseurojen jäsenmäärä määräytyy liittoon ilmoitettujen, yleisseuralle jäsenmaksun 
maksaneiden, cheerleadingtoiminnassa mukana olevien jäsenten lukumäärän perusteella. 
Syyskokous voi päättää myös minimijäsenmaksun ja/tai jäsenmaksukaton jäsenyhdistyksille.  

  
Kannattajajäseniä voivat olla kaikki yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, 
jotka haluavat parantaa cheerleadereiden toimintamahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla. 
Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa. Kannattajajäsenten jäsenmaksusta 
päättää liiton syyskokous vuodeksi kerrallaan.  

  



Liiton kokous voi kutsua kunniajäseniksi tai kunniapuheenjohtajiksi henkilöitä, jotka ovat 
toiminnallaan edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista. He eivät ole 
jäsenmaksuvelvollisia.  
 

5§  JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN SEKÄ JÄSENOIKEUKSIEN RAJOITTAMINEN 
  
Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen: 
  
a) eroaa;   
b) erotetaan liitosta; tai 
c) päätetään purkaa. 
  
Varsinainen jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan 
sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja 
-oikeudet ovat voimassa normaalisti.  

Liittohallitus voi erottaa jäsenen lopullisesti tai määräaikaisesti tai rajoittaa jäsenen 
jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos jäsen   

a) rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä;   

b) toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai urheilun eettistä säännöstöä;   

c) jättää noudattamatta liittohallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä;    

d) sallii henkilöjäsenensä, työntekijänsä tai toiminnassa mukana olevan syyllistyvän yllä 
mainittuihin rikkomuksiin;  

e) jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun; tai  

f) jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.   
Harkittaessa erottamista tai jäsenoikeuksien rajoittamista, jäsenelle on varattava kohtuullisessa 
määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun 
maksamatta jättäminen.   

  

Liittohallitus voi evätä äänioikeuden tai osallistumisoikeuden varsinaiselta jäseneltä liiton 
kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissä 
mainittuun päivämäärään mennessä. Liittohallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, mikäli 
varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on edelleen maksamatta, kun kolme  (3) kuukautta 
jäsenmaksulaskun eräpäivästä on kulunut. Päätös lopullisesta tai määräaikaisesta 
erottamisesta  tai jäsenoikeuksien määräaikaisesta rajoittamisesta tulee voimaan heti ja sen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty 
jäsenelle kirjatussa kirjeessä tai muuten todisteellisesti. Todisteellinen lähetys on sähköposti 
siihen osoitteeseen, jonka jäsen on liitolle ilmoittanut.  

 
  

 
  

  
 



6§  KURINPITOMENETTELY 
 
 
Liiton kurinpitovaltaa käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema kurinpitovaliokunta. 
Kurinpitoa säännellään tarkemmin liiton kokouksen hyväksymissä kurinpitosäännöissä. 
 
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat lisäksi urheilun ja liikunnan yhteisiin vakavaa epäasiallista 
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja 
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja 
sääntöihin sekä sen päätöksiin.  Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan 
mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja 
kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.  
 
Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen 
antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.    
 

7§ SITOUTUMINEN URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTAAN 
 

Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan 
toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä. 

Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, 
mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan. 

 

8§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN 

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean 
ja kansainvälisten kattojärjestöjensä (International Cheer Union ja European Cheer Union) 
antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten 
mukaisiin sääntöihin.  

 

9§  KILPAILUTAPAHTUMIEN- TAI -TULOSTEN MANIPULOINTI 

 

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten 
tai -tapahtumien manipulointia. 

Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan 
näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa 
kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa 
kilpailutapahtumista. 

 
  
10§  HALLITUS  
 

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään 
neljä (4) sekä enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.  
 
Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden sääntöjen ja liiton 
 kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa liittoa. Hallitus vastaa liiton  strategiatyöstä ja 



strategisesta johtamisesta, toiminnan resursoinnista ja jatkuvasta arvioinnista sekä liiton 
edunvalvonnasta. 
 
Hallituksen alaisena on liiton toimisto, jota johtaa hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. 

  
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että puolet hallituksen 
jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.  

  
Hallitus valitsee keskuudestaan varan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt.  

  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

  
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.  

  
Hallituksen tehtävänä on erityisesti  

  
- ratkaisee jäseneksi pääsy- ja eroamis- sekä erottamisasiat  
- valita liiton edustajat muihin yhteisöihin  
- kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä  
- nimittää tarpeelliset toimielimet ja päättää niiden tehtävistä 
- pitää jäsenluetteloa  
- nimittää ja erottaa liiton toiminnanjohtaja  
- hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta  
- huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten 

laatimisesta  
- vahvistaa liiton sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet  
- huolehtia arvokisojen anomisesta  
- päättää jäseniin, ja jäsenseurojen jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista pykälän viisi 

(5) mukaan  
- päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien  

esittämisestä  
- hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät  
- vahvistaa vuosittain yhdistyksen kilpailusäännöt kuultuaan ensin liiton jäsenistöä. 

  
  
11§  NIMEN KIRJOITTAMINEN  
  

Liiton nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai kahdella (2) hallituksen jäsenellä 
yhdessä. Hallitus voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen yksin.  

  
12§  TILIT JA NIIDEN TARKASTUS  
  

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.  
  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 
kirjallinen tilintarkastuslausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.  



  
Liiton tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Syyskokous valitsee liitolle yhden (1) 
tilintarkastajan ja yhden (1) varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.  

  
13§   KOKOUKSET  
  

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Syys– ja kevätkokousten kokouskutsut on lähetettävä 
kirjallisena ilmoituksena kaikille jäsenille viimeistään 21 päivää ennen kokousta.  

  
Liiton syyskokous pidetään vuosittain loka-joulukuussa ja kevätkokous vuosittain maalis-
toukokuussa.  

  
Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton  äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle 
viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä samalla tavalla ja 
samassa ajassa kuin syys- ja kevätkokous.  

  
Jäsenyhdistyksillä on oikeus osallistua liiton kokouksiin kahdella (2) nimetyllä varsinaisella 
edustajalla. Päätäntävaltaa käyttävät jäsenyhdistyksen varsinaiset edustajat. Jäsenyhdistyksen 
edustajana kokouksissa ei voi toimia henkilö, joka on Suomen Cheerleadingliiton hallituksen 
jäsen tai joka on vakinaisesti ko. liiton palveluksessa. Kukin varsinainen edustaja voi edustaa 
ainoastaan yhtä jäsentä tai jäsenyhdistystä.  

  
Henkilöjäsenillä on kokouksissa äänioikeus.  

  
Liiton kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, hallituksen puheenjohtajalla, liiton  hallituksen 
jäsenillä sekä mahdollisten toimikuntien ja valiokuntien jäsenillä on kokouksissa vain 
puheoikeus. Kannatusjäsenillä ei vastaava oikeutta ole.  

  
Kokouksissa äänivalta on kullakin jäsenyhdistyksellä ja henkilöjäsenellä. Äänestettäessä on 
kullakin jäsenvelvollisuutensa täyttäneellä liiton jäsenellä alla olevan taulukon mukainen 
äänimäärä. Jäsenyhdistysten äänimäärä perustuu niiden maksettujen jäsenmaksujen 
lukumäärään. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään liiton syyskokouksessa.  
  

  
Henkilöjäsen 1 ääni  
 
Jäsenyhdistykset  
(maksettuja jäsenmaksuja)  

  
  
1-99  2  
100-199  3  
200-299  4  
300-399  5  
400-499  6  
500-599  7  
600-699  8  
700-799  9  
800-899  10  
900-  11  



  
  

Liiton kokouksissa päätökseen vaaditaan yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä 
tasan vaaleissa ratkaisee arpa. Muissa asioissa kuin vaaleissa päätökseksi tulee kokouksen 
puheenjohtajan kannattama mielipide.  

 

Hallitus voi päättää   jäsenten oikeudesta osallistua liitonkokoukseen postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. Hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen muutoin kuin 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistumisen edellytyksenä on 
ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään viikko ennen kokousta. 

 
 

  

  

  

  
  

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.  
2. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin 
jäsenryhmälle seuraavaksi toimintavuodeksi.  
3. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle, hallitukselle, aluevastaaville ja 
valiokunnille maksettavista palkkioista.  
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jos tämä on erovuorossa ko. vuonna.  
5. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.  
6. Valitaan kurinpitovaliokunnan jäsenet seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi 
7. Hyväksytään kurinpitosääntöihin esitettävät muutokset 
8. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö seuraavalle toimintavuodelle.  
9. Keskustellaan  liiton toiminnasta ja talouden suuntaviivoista 
 seuraavaksi toimintavuodeksi.  
10. Käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.  

 
  
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
  
1. Annetaan selostus liiton toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta.  
2. Vahvistetaan liiton tilinpäätös.  
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  
4. Valitaan aluevastaavat seuraavalle kaksivuotiskaudelle 
5. Käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.  
  
Jäsenen on viimeistään 21 vrk ennen liiton syys- tai kevätkokousta kirjallisesti ilmoitettava 
liiton hallitukselle, mikäli jäsen haluaa kokouksessa käsiteltävän tiettyä asiaa.   
 

14§  
  

  

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  

Liiton kokous päättää vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä liiton 
sääntöjen muuttamisesta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  
 



15§  
  

  

 PURKAMINEN  

Liiton kokous päättää vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä liiton 
purkamisesta. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta.  
 
Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan 
tarkoitukseen.  
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