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1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Baseball- ja Softball-liitto ry, ruotsiksi Finska Baseball och Softball
förbundet rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista
nimeä Finnish Baseball and Softball Federation. Säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä liitto. 

2 Tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää baseballin ja softballin harrastusta ja kilpailutoimintaa
Suomessa sekä toimia baseballin ja softballin valtakunnallisena lajiliittona. Liiton toiminnan perustana
ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään
tasa-arvoa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 

• järjestää koulutus- ja valmennustoimintaa, 
• tukee jäsenseurojensa toimintaa sekä edistää uusien seurojen perustamista, 
• ohjaa ja valvoo jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla, 
• edustaa jäsenliittona kansainvälistä baseballia ja softballia Suomessa, 
• markkinoi baseballia ja softballia harjoittamalla julkaisu-, tiedotus- ja suhdetoimintaa

Suomessa. 

Toimintansa tukemiseksi liitto voi 

• hankkia ja myydä baseball ja softball -tuotteita, 
• ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, 
• toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. 

3 Liiton jäsenyydet 

Liitto on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) jäsenliitto. Liitto on jäsenenä kansainvälisessä
baseball-liitossa (International BAseball Federation, IBAF), Euroopan baseball-liitossa (Confederation
Europeenne de Baseball, CEB), Euroopan softball-liitossa (European Softball Federation, ESF) sekä
kansainvälisessä softball-liitossa (International Softball Federation, ISF). 

4 Liiton jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistysrekisteriin merkitty baseballia tai softballia harjoittava
yhdistys. Muu rekisteröity yhteisö voidaan hyväksyä kannatusjäseneksi. Jäsenen tulee toiminnallaan
edistää ja kehittää baseballia tai softballia ja sitoutua noudattamaan liiton sääntöjä. Liiton jäsenet
hyväksyy hallitus kirjallisesta hakemuksesta. 

Liiton kokous voi yksimielisellä päätöksellä hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita
henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua erityisen ansioituneita
henkilöitä kunniajäseniksi. 

Liitto voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja jäseniltään. Varsinaisten jäsenten maksujen suuruuden
päättää liiton vuosikokous. Jäsenmaksut voidaan porrastaa liiton kuluvan vuoden sarjoihin
osallistuvien joukkueiden määrän mukaan. Kunniapuheenjohtajilta ja -jäseniltä ei peritä
jäsenmaksuja. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. 

Liitto voi periä liiton toimintaan osallistuvilta tahoilta osallistumismaksuja, joiden suuruuden päättää
hallitus. 

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai liiton
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka
aikana siitä on ilmoitettu. 



5 Liitosta erottaminen sekä muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin
liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi
liiton toiminnasta. 

Ennen erottamista tai toiminnasta sulkemista on asianosaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös
on lähetettävä asianomaiselle kirjattuna kirjeenä. Päätökseen tyytymätön voi saattaa asian liiton
kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla asiasta hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.
Erotettu jäsen voi myös valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen
säädetty. 

Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä, joka ei liiton kokouspäivään mennessä ole suorittanut
jäsenmaksuaan liitolle. 

Jäsenten kilpailutoimintaan liittyvistä rangaistuksista päättää hallitus sen mukaan kuin
kilpailusäännöissä asiasta tarkemmin määrätään. 

6 Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingtoimikunnan
dopingsäännöstään ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton
dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen
antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin. 

7 Liiton hallinto

Liiton päätösvaltaa käyttää liiton kokous. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liiton hallitus. 

8 Liiton kokous

Liiton sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1. helmikuuta ja 1. huhtikuuta välisenä aikana.
Syyskokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1.syyskuuta ja 1.joulukuuta
välisenä aikana. 

Ylimääräinen liiton kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden
kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 20 päivää ennen
kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena postitse jokaiselle jäsenelle. 

Liiton kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, sekä yksi lisä-ääni kutakin liiton
kuluvan vuoden sarjoihin osallistuvaa joukkuetta kohti, kuitenkin yhteensä enintään viisi ääntä.
Jäsenen äänivaltaa käyttää jäsenen valtuuttama kokousedustaja, jolla on oltava virallinen valtakirja.
Yksi täysi-ikäinen henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä ja jäsentä kohden voi olla vain yksi edustaja.
Puheoikeus on äänivaltaisilla kokousedustajilla sekä liiton hallituksen jäsenillä. Muilla henkilöillä on
läsnäolo-oikeus. 

Liiton päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit
ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on
saatava yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, tulos ratkaistaan arvalla. 



Kevätkokouksessa on esiteltävä 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

ja päätettävä

3. tilinpäätöksen hyväksymisestä, 
4. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille,

sekä käsiteltävä

5. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa on päätettävä 

1. liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimikaudelle, 

vahvistettava

2. toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle, 
3. tulo- ja menoarvio seuraavalle toimikaudelle, 

ja valittava

4. liiton puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet, 
5. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi, 

sekä käsiteltävä

6. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksessa ei
käsitellä sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. 

9 Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, ja vähintään kolme ja
enintään kahdeksan muuta jäsentä, joiden kaikkien toimikausi on yksi kalenterivuosi. Jos hallituksen
jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, liiton kokous voi valita hänen tilalleen
toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja, ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. 

Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt. 



Hallituksen tehtävänä on 

• hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liiton kokouksen päätösten mukaisesti, 
• edustaa liittoa, 
• valita liiton edustajat muihin yhteisöihin, 
• kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä, 
• valita valiokunnat ja työryhmät, 
• pitää jäsenluetteloa, 
• nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt, 
• hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta, 
• huolehtia talous- ja toimitasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten

laatimisesta, 
• vahvistaa liiton sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet, 
• huolehtia arvokilpailujen anomisesta, 
• päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä sen mukaan kuin

näissä säännöissä ja kilpailusäännöissä erikseen määrätään, 
• päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien

esittämisestä, 
• hoitaa muita liiton ja lajin toimintaa edistäviä tehtäviä. 

10 Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä muun
hallituksen jäsenen kanssa, tai hallituksen määräämä henkilö yksin. 

11 Toiminta- ja tilikausi

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kolme
viikkoa ennen liiton kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

12 Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä
annetuista äänistä. 

Liiton purkamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa, joissa molemmissa
purkamista on kannatettava vähintään kolmen neljäsosan enemmistö, muuten asia raukeaa. Liiton
purkautuessa liiton varat on luovutettava liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen
jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
vastaavaan tarkoitukseen. Liiton purkautumisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. 


