
 

 Lisäys uusi § 
 

 SITOUTUMINEN URHEILUN JA LIIKUNNAN 
VAKAVAA EPÄASIALLISTA  
KÄYTTÄYTYMISTÄ JA VAKAVIA EETTISIÄ 
ROKKOMUKSIA KOSKEVIIN  
KURINPITOMÄÄRÄYKSIIN 
 

 Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat 
sitoutuneet 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. 

Nykyinen sääntökohta 9§ KURINPITOTOIMET Muutosesitys > pykälään KURINPITOTOIMET 

Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen 
yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa 
kurinpidossa liiton hyväksymiä 
kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä. 
Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1. 2021 alkaen 
kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidoping 
säännöstössä mainittu kurinpitoelin. Liiton 
syyskokous nimeää parillisina vuosina kaksi (2) 
jäsentä kamppailulajiliittojen yhteiseen 
kurinpitovaliokuntaan. Jäsenten toimikausi on 
kaksi (2) vuotta. Toimikausi alkaa nimeämistä 
seuraavan tammikuun 1. päivänä. Syyskokouksen 
nimeämät kaksi (2) jäsentä eivät voi olla saman 
jäsenseuran jäseniä. Liiton hallituksen jäsen tai 
liiton toimihenkilö ei voi olla kurinpitovaliokunnan 
jäsen. Kurinpitovaliokunta valitsee puheenjohtajan 
ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa keskuudestaan 
järjestäytymiskokouksessaan. 
Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla tulee olla 
lainopillinen koulutus. Jos kurinpitovaliokunnan 
jäsen eroaa ennen kautensa päättymistä, hänen 
tilallensa 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 (2) edustajaansa, 
joiden toimikausi kestää liittymishetkellä 
meneillään olevan toimikauden loppuun. 
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toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi alkaa 
nimeämistä seuraavan tammikuun 1. päivänä. 
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