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1§ Seuran nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mansen Molskis ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on perustettu

toukokuun 13. päivänä vuonna 2015 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran

kieli on Suomi. Seuran pääasiallinen toiminta-alue on Pirkanmaa. 

2§ Seuran tarkoitus

Seuran pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa uimahyppääminen Pirkanmaalla, sekä

harrastetasolla että tavoitteellisella kilpatasolla. Seura pyrkii tarjoamaan jäsenilleen tavoitteellisen

harjoittelun ja kehittymisen mahdollisuudet kunkin harrastajan omalla tasolla osaavan

valmennuksen tuella.

Seura keskittyy urheilussa päälajinaan uimahyppyyn. Harrastustoiminnalla pyritään luomaan

lapsille, nuorille ja aikuisille liikunnan ja onnistumisen iloa. Lisäksi pyritään lisäämään harrastajien

yleistä terveyttä liikunnan kautta. Tavoitteellisen kilpatason osalta tavoitellaan myös kansallista ja

mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälistä menestystä lajissa.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa pääosin tarjoamalla jäsenilleen osaavalla valmennuksella ohjattuja

harjoitustunteja. Harjoituksissa tähdätään osaamisen kehittymiseen lajiharjoitteilla, lajinomaisilla

harjoitteilla ja tämän lisäksi näitä tukevilla oheisharjoitteilla. Harjoituksia pidetään

mahdollisuuksien mukaan sekä kuiva- että allasharjoituksina. Harjoituksia tarjotaan sekä harraste,

että kilpatasolla uimahyppyä harrastaville eri ikäryhmissä aloittelijoista kokeneisiin hyppääjiin.

Seura järjestää myös kilpailuja ja hyppynäytöksiä sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja asianmukaiset

luvat saatuaan hankkia varoja järjestäen toimintaansa suoraan tai välillisesti liittyvää tai siihen

liittymätöntä oheistoimintaa, kuten huvitilaisuuksia, hyppynäytöksiä, keräyksiä ja arpajaisia,

pienimuotoista kahviotoimintaa, urheiluvarustemyyntiä tai muuta edeltävän tyyppistä toimintaa.



Seura voi toimintansa mahdollistamiseksi myös harjoittaa välittömästi tarkoituksensa

toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa sekä hankkia ja omistaa

toimintansa ylläpitämiseksi oleellisia kiinteistöjä tai osakkeita.

Seura voi palkata työntekijöitä toimintansa kannalta oleellisiin tehtäviin.

4§ Seuran jäsenet ja äänioikeus

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka on maksanut seuran

jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi

edistänyt seuran toimintaa tai sen syntyä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana

ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kannattajajäseneksi voidaan vuosikokouksen tai hallituksen päätöksellä hyväksyä yksityinen

henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla

kannattajajäsenmaksun.

Seuran kokouksissa äänioikeus on jokaisella seuran 15-vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja

kunniajäsenellä. Kannattajajäsenellä on puhe, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

Tämän lisäksi seuran alle 18-vuotiaiden varsinaisten jäsenten asemesta äänioikeutta voi käyttää

heidän huoltajansa tai tähän verrattava henkilö. Äänioikeus huoltajalla tai tähän verrattavalla

henkilöllä on kuitenkin vain, mikäli seuran alle 18-vuotias varsinainen jäsen ei itse alle

15-vuotiaana ole äänioikeutettu tai hän ei käytä äänioikeuttaan eikä niin hänen puolestaan tee

myöskään kukaan toinen henkilö.

Seuran kaikilla 15-vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on yksi ääni. Kukin

henkilö voi äänestyksessä käyttää vain yhtä ääntä, vaikka hän olisi itse jäsen ja samalla seuran alle

18-vuotiaan varsinaisen jäsenen huoltaja tai siihen verrattava henkilö tai samaan aikaan kahden tai

useamman alle 18-vuotiaan varsinaisen jäsenen huoltaja tai siihen verrattava henkilö.

Kannattajajäsenillä ja valmentajilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5§ Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta

päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. 

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta osittain tai kokonaan, mikäli

jäsenmaksun periminen katsotaan epäadekvaatiksi tai aiheettomaksi esimerkiksi sairastumisen

aiheuttaman harjoitustauon vuoksi.



6§ Jäsenen velvollisuudet

Jäsenen velvollisuutena on noudattaa yhdistyksen sääntöjä, toimia seuran tarkoituksen

edistämiseksi ja vaalia yleisiä urheilun eettisiä periaatteita.

7§ Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura noudattaa niiden yhdistysten ja järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. Seuran

edustukset muissa yhdistyksissä vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa.

8§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä erikseen hallitukselle tai yleisesti seuran

kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on vastaanotettu. Eroava seuralainen

on velvollinen maksamaan seuralle vielä ennen eroa maksamatta olevat harrastusmaksut sen

kauden osan loppuun asti, jolla ero on tapahtunut. Kauden osalla tarkoitetaan syys- kevät- tai

kesäkauden osamaksujen laskutusjaksoja sen mukaan, mitä kullakin kaudella on

osamaksumahdollisuudesta erikseen päätetty. Eroava seuralainen on myös velvollinen korvaamaan

seuralle ne harrastamiseensa tai eroamiseensa liittyvät kulut, jotka tulevat seuran maksettavaksi

erosta huolimatta, vaikka maksut ajoittuisivat eron jälkeiselle ajalle.

Seura ei ole velvollinen palauttamaan eroavan jäsenen ennen eroamistaan maksamia harrastus- tai

jäsenmaksuja tai muita harrastamiseen liittyviä maksuja, kuten jo maksettuja kilpailujen

starttimaksuja.

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen on jättänyt edellisen jäsenmaksun

maksamatta ellei hallitus ole jäsentä tästä erillisellä päätöksellä vapauttanut.

9§ Kurinpitotoimet

Kurinpitotoimista päättää seuran hallitus.

Hallitus voi erottaa jäsenen kokonaan tai määräaikaisesti, mikäli tämä ei täytä seuran sääntöjen

mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun

eettisiä periaatteita. 

Mikäli jäsenen erottaminen katsotaan kohtuuttomaksi rikkomukseen nähden, mutta

kurinpitotoimet arvioidaan tarpeellisiksi, voidaan harkita myös lievempiä toimia, kuten

määräaikaista harjoituskieltoa.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta seuran hallitus voi määrätä seuran sisäisiä

kurinpitotoimia, mikäli ne katsotaan tarpeellisiksi.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle aiemmin suorittamiaan jäsen-, harjoitus- tai muita

harrastustoimintaan liittyviä maksuja.



10§ Seuran hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa seuralle valittu puheenjohtaja ja

3-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-7 varajäsentä. Hallitus valitaan yhdeksi toimintakaudeksi

kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä joko keskuudestaan tai

ulkopuoleltaan 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 äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää seuran toimintaa seuran tavoitteen mukaisesti. Hallitus

voi tarvittaessa nimetä tätä tarkoitusta varten myös erillisiä jaostoja ja työryhmiä, jotka toimivat

hallituksen alaisuudessa hallituksen antamin valtuuksin.

Seuran hallitus vastaa myös seuran varojen keräämisestä ja hallinnasta sekä toimintojen ylläpidosta

ja muutoksista. Seuran hallitus vastaa viimekädessä myös valmennustoiminnan koordinoinnista.

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla yksin. Lisäksi

nimenkirjoitusoikeus on muilla hallituksen jäsenillä kahdestaan.

12§ Tilikausi ja tilintarkastajat

Seuran toiminta- ja tilikausi on täysi vuosi, alkaen 1. päivä elokuuta ja päättyen 31. päivä

heinäkuuta. Toimintakausi jakautuu syys-, kevät- ja kesäkauteen.

Vuosikokous valitsee kullekin toiminta- ja tilikaudelle yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa tai

toiminnantarkastajaa ja vastaavan määrän varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia.

Vaihtoehtoisesti vuosikokous voi valita tilien tarkastajaksi tilintarkastusyhteisön.

13§ Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, toisen toimintakauden syyskaudella ja

toisen toimintakauden kevät/kesäkaudella. Kokouksen tarkemman paikan ja ajan määrää hallitus.

Vuosikokouksissa päätetään vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, hyväksytään edellisen kauden

toimintakertomus ja vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma, valitaan puheenjohtaja ja

muut hallituksen jäsenet sekä valitaan seuralle toiminnan tai tilintarkastajat. Vuosikokous päättää

myös seuran jäsenmaksuista vuosittain.



Muista asioista, joita seuran jäsenet haluavat käsiteltäviksi, on tehtävä seuran hallitukselle

mielellään kirjallinen esitys viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran vuosikokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää

ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin ja/tai julkaisemalla

kokouskutsu seuran internetsivuilla tai siihen verrattavilla seuran käyttämillä sosiaalisen median

foorumeilla jäsenten tavoitettavuuden varmistamiseksi.

Seuran ylimääräinen vuosikokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran

kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenen prosenttia ja kuitenkin vähintään kymmenen

seuran äänioikeutetuista jäsenistä tai heidän puolestaan äänioikeutta käyttävistä henkilöistä on

yhteisvastuullisesti jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat

tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin

periaattein, kuin sääntömääräinen vuosikokous.

Seuran kokouksissa, mukaan lukien hallituksen kokoukset, on pidettävä pöytäkirjaa.

Vuosikokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tämän lisäksi sen tarkastaa

kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Hallituksen kokouksien pöytäkirjat allekirjoittavat

kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Äänestystilanteissa kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut suurin määrä

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. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa

äänestys suljettuja lippuja käyttäen. Myös suljetun äänestyksen tuloksen ratkaisee tasatilanteessa

arpa.

19§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan

enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

20§ Seuran purkaminen ja varojen luovuttaminen

Seuran purkamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan

enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Päätös purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen



liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen

mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 


