
(Ehdotus sääntömuutokseksi 8.12.2020) 
 
HELSINGIN UIMARIT RY:N SÄÄNNÖT 
  

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Helsingin Uimarit ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 
  

2. Tarkoitus 
 

Helsingin Uimarit ry:n tarkoituksena on edistää uintiliikuntaa sekä uimataitoa ja niihin 
liittyvää kansalaistoimintaa. Näin erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on 
mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan 
liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Helsingin Uimarit ry voi järjestää uinnin opetusta, 
uintitoimintaa, kilpailuja, tapahtumia ja leirejä sekä muuta vastaavaa yhdistyksen 
tarkoitusta edistävää toimintaa. 
 
Toimintansa tukemiseksi Helsingin Uimarit ry on oikeus ottaa vastaan avustuksia,          
lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.           
Asianomaisen luvan saatuaan voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Voi harjoittaa          
uimala- tai uimahalli-, kahvila- ja kioskitoimintaa. Voi harjoittaa toimintaansa liittyvää          
kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta, myyjäisiä ja kursseja.  

 
  

3. Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen 
tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö sekä 
yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja 
kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen 
toimintaa. 

 
  

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen           
puheenjohtajalle tai heidän valtuuttamalle Helsingin Uimarit ry:n työntekijälle taikka         
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen: 
- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 
- on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut 



- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden 
ehtoja. 

 
5. Jäsenmaksu  

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. 
Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja aikaisempien sääntöjen mukaan hyväksytyt 
elinikäiset jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. 

  
6. Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittu       
puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä neljästä (4) kymmeneen         
(10) varsinaista jäsentä. Varajäseniä valitaan nollasta (0) kahteen (2) kahdeksi vuodeksi           
kerrallaan. Varajäsenten kutsumisjärjestyksen hallitus määrää toimikautensa      
ensimmäisessä kokouksessa. 

 
Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenien toimikausi on syyskokousta seuraava kalenterivuosi         
ja toimikauden kesto on kaksi toimintakautta. Vuosittain puolet hallituksesta on          
erovuorossa.  
 
Hallituksen jäsenien ensimmäinen eroaminen tapahtuu arvan avulla ja sen jälkeen          
vuorollaan. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai        
ulkopuoleltaan 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. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla        
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa        
kuitenkin arpa. 

 
 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus erikseen määrää, kaksi 
yhdessä.  

  
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta 
ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.  

 
 
 



9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous         
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous       
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta             
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 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 on jokaisella yli 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,          
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä aikaisempien sääntöjen mukaan       
hyväksytyillä elinikäisjäsenillä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja         
puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli           
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan         
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin         
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen         
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
 
Etäosallistumisesta tulee mainita kokouskutsussa sekä yhdistyksen kokouksen tulee        
hyväksyä etäosallistumista varten äänestys- ja vaalijärjestys. 

 
 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. 

  
11. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8. kokouksen päättäminen. 
  
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 
seuraavalle kalenterivuodelle 
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisuuden mukaan 
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai 
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa  
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
10. kokouksen päättäminen. 
  
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 
kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.  

  
12. 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. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 


