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Voimassaolevat säännöt: 27.08.2021 09:42:31
1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on
Tuusulan Uimaseura ry.
Seuran kotipaikka on Tuusulan kunta. Seuran on perustettu
27.11.2003.
Seuran virallinen kieli on suomi.

2§ Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on uimataidon, uintiharrastuksen,
hengenpelastustaidon ja vesiliikunnan edistäminen - niin kunto- ja
terveysliikunnan kuin kilpaurheilun alueilla - kunkin edellytystensä
ja tarpeidensa mukaisesti.
Pyrkimyksenä on innostaa jäseniä kansalaistoimintaan seuran
päämäärien hyväksi hyvässä urheilu- ja yhdistystoiminnan hengessä.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää:
- Uintiopetustoimintaa
- Valmennus- ja harjoitustoimintaa
- Kunto- ja terveysliikuntaa
- Leiri- ja kilpailutoimintaa
- Tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- Koulutus- ja suhdetoimintaa

Seura hankkii uintiurheilua edistäviä välineitä ja pyrkii omalta
osaltaan edistämään uintiurheilun harrastamista.

4§ Seuratoiminnan varainhankinta
Seuran toiminnan tukemiseksi seura voi vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä. Varainhankintakeinona seura voi järjestää
yleisötilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa
ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaa kustannus- ja
monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa ja
bingotoimintaa. Seura voi lisäksi järjestää kursseja ja leirejä myös
muille kuin oman seuran jäsenille.
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Voittoa tavoittelematta seura voi myös välittää jäsenilleen
urheiluvälineitä ja asusteita.

5§ Seuran jäsenyys muissa järjestöissä
Seura noudattaa niiden liittojen, järjestöjen ja yhdistysten
sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

6§ Seuran jäsenyys
Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka
suorittaa toimintakauden jäsenmaksun sekä sitoutuu noudattamaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi seuran kokous voi kutsua
hallituksen tai jäsenistön esityksestä henkilön, joka on
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen ja
kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä yksityisen
henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksissa.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Urheilun Eettinen Keskus
SUEK ry:n ja Kansainvälisen lajiliiton sekä Kansainvälisen
Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

7§ Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
joko hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero
katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava
jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden
sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun
asti.
Seura katsoo jäsenen eronneeksi seurasta, jos hän ei ole maksanut
erääntynyttä jäsenmaksua toimintakauden lokakuun loppuun mennessä.

8§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen
mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta
taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan vastoin urheilun
eettisiä periaatteita tai aiheuttaa huomattavaa haittaa seuran
toiminnalle.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on
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varattava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa.
Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen
liitto sen säännöissä ja määräyksissä vahvistetulla tavalla.
Erottamispäätös tulee voimaan heti, kun se on todistettavasti
saatettu asianomaisen tietoon. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia
takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen
sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran
kevätkokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä
maksuja.
Seuran hallitus voi harkintansa mukaan ja jäsenen varallisuus ja
muut olosuhteet huomioiden alentaa yksittäisen jäsenen jäsenmaksua
tai vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvoitteesta seuran talouden sen
salliessa.

10§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista
kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous lokajoulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Seuran kokoukseen voidaan etäosallistua, hallituksen niin
päättäessä, myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouskutsussa määritellyllä tavalla.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava
vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisella ilmoituksella
jäsenille tai seuran virallisilla kotisivuilla.

11§ Seuran kokoukset
Sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
Kevätkokous
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena
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6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä sekä
niiden seuran edustajista
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka
toinen vuosi
10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
tilalle
11. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1 varatoiminnantarkastaja
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Päätetään kokous

Syyskokous
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Käsitellään seuran toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja asianomaisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

12§ Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10
seuran äänioikeutetuista jäsenistä on 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 viimeistään kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet esityksen edellä mainitulla
tavalla.
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13§ Pöytäkirja
Seuran, sen hallituksen ja työryhmien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava.
Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

14§ Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja
ilmoittaa kannattavansa.
Hallituksen puheenjohtajan vaalissa tulee valituksi se, joka saa yli
puolet äänistä. Muussa tapauksessa järjestetään toinen
äänestyskierros, johon osallistuu kaksi eniten ääniä saanutta.
Muissa henkilövaaleissa eniten ääniä saaneet valitaan. Äänten
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Etäkokouksessa käytetään teknistä äänestysohjelmaa, jossa
vaalisalaisuus voidaan säilyttää.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa suorittaneella
viisitoista(15) vuotta täyttäneellä seuran varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.

15§ Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi
toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi
valitut 4-6 jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Eniten ääniä
saaneet valitaan jäseniksi ja siitä seuraavat varajäseniksi.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.
Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Erovuoroiset
hallituksen jäsenet arvotaan myös silloin, kun jostain muusta syystä
tulee valittavaksi enemmän kuin puolet uuden hallituksen jäsenistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus
valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt, jotka voidaan valita seuran jäsenistä myös
hallituksen ulkopuolelta. Hallitus päättää vuosittain ensimmäisessä
kokouksessaan varajäsenten paikallaolokäytännöistä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai
kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen
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jäsenistä on läsnä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3. Valita tarvittavat työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4. Vastata seuran taloudesta
5. Pitää yllä jäsenluetteloa
6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten
8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia
heidän eduistaan
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi
vähintään kolme viikkoa ennen syyskokousta

16§ Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.7. - 30.6.

17§ Nimenkirjoittajat
Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai
varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän
hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on
oltava täysi-ikäisiä.

18§ Työryhmät
Hallituksen valitsemat työryhmät toimivat hallituksen alaisina niin,
että ne päättävät sisäisestä toiminnastaan itsenäisesti. Työryhmät
raportoivat toiminnastaan hallitukselle sekä tekevät esitykset
hallituksen päätettäväksi.

Sivu: 7(7)

19§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään 3/4
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta.

20§ Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään 3/4 enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran
purkamisesta.

21§ Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Tuusulassa
toimivien yhteisöjen liikuntakasvatusta edistävään toimintaan
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

