Sivu: 1(4)

Voimassaolevat säännöt: 15.03.2021 11:31:45
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Aurajoen Uinti ry ja sen kotipaikka on Turku.
2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on turkulaisen uintiurheiluharrastuksen
aatteellinen ja taloudellinen tukeminen, sekä uintiharrastuksen
leviämisen edistäminen paikkakunnalla.
Tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys:
1)järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia, sekä kilpailuja ja
muita vastaavia tapahtumia;
2)harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; sekä
3)harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1)järjestää maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia
2)ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikkeitä, sekä harjoittaa
kioski- ja bingotoimintaa
3)toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta.
Valmennus- ja kurssitoimintaa varten yhdistys voi palkata
sivutoimisia, osa-aikaisia tai kokopäivätoimisia valmentajia,
ohjaajia ja muita tarvittavia toimihenkilöitä.
Tämän ohessa yhdistys voi ottaa palvelukseensa valmentajia ja
ohjaajia, jotka toimivat tehtävissään ilman tuosta työstä
maksettavaa palkkaa.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen
viranomaisen luvan.
3§ Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka suorittaa vuosittaisen taikka kertakaikkisen
kannatusjäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.
Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymis- ja
jäsenmaksuista päättää yhdistyksen kevätkokous.
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Ero astuu voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua
irtisanoutumisesta.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos
1)hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa, kurssi- taikka
valmennusmaksunsa maksamatta tai jos hän on muutoin jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittyessään
sitoutui, tai
2)hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, taikka
3)hän ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja, taikka
4)hän toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai
toimii vastoin Suomen Uimaliitto ry:n ja Suomen Olympiakomitea ry:n
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kulloinkin voimassaolevia sääntöjä tai toimintaohjeita.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenelle on
annettava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen
tekemistä.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen
urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä
ja Kansainvälisen Uimaliiton sekä Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä
määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä.
4§ Liittymis-, jäsen- ja harjoitusmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen
sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran
kevätkokous. Kannatusjäseninä olevien henkilöiden ja yhteisöjen
jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia.
Seuran ohjattuun valmennus- ja harrastustoimintaan osallistuvien
jäsenten kurssi- ja valmennusmaksut määrää hallitus. Kurssi- ja
valmennusmaksut on maksettava hallituksen määräämään eräpäivään
mennessä.
5§ Toimielimet
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana
elimenä on yhdistyksen hallitus.
6§ Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen syyskokous pidetään joulukuun loppuun ja kevätkokous
kesäkuun loppuun mennessä. Hallitus voi päättää jäsenten oikeudesta
osallistua yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Kokouksen päätökseksi tulee
mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2) äänestyksessä
annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee
mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2)valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3)esitetään toimintakertomus edelliseltä tilivuodelta;
4)esitetään tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta ja
tilintarkastajien lausunto;
5)päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä; sekä
6)käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet
asiat.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2)valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3)vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
tilivuodelle;
4)vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja
maksuajankohta seuraavalle tilivuodelle;
5)vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle
tilivuodelle. Hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi
neljästä kahdeksaan jäsentä;
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6)valitaan hallituksen puheenjohtaja tilivuodeksi kerrallaan;
7)valitaan hallituksen jäsenet tilivuodeksi kerrallaan;
8)valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa;
9)päätetään hallituksen avuksi asetettavista jaostoista ja valitaan
niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten
valitsemiseen;
10)käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet
asiat.
7§ Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
8§ Kutsu yhdistyksen kokoukseen
Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen varsinaiseen ja
ylimääräiseen kokoukseen jäsenilleen viimeistään yksi (1) viikko
ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla.
9§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja
sekä neljästä kahdeksaan jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen
kevätkokouksessa tilivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai
ulkopuolelta taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen jäsenenä ei voi olla yhdistykseen työsopimussuhteessa
oleva työntekijä.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä on paikalla.
Hallitus voi tehdä päätöksiä myös puhelinkokouksessa, sähköpostitse,
tietoverkon välityksellä, videokokouksessa, taikka muuten sellaista
viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten
yhteydenpidon päätöksenteon aikana.
Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Kokouksen päätökseksi
tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2)
äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan,
päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.
10§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain sekä
yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan.
Erityisesti hallituksen tehtävänä on:
1)edustaa yhdistystä;
2)johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
sekä valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista;
3)kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä
käsiteltävät asiat;
4)panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset;
5)hyväksyä ja erottaa uudet jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista;
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6)laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi,
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
7)vahvistaa valmennus- ja kurssimaksut;
8)ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt ja palkatut
työntekijät; sekä
9)pitää jäsenluetteloa.
11§ Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
12§ Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan kevätkokouksessa
tilivuodeksi kerrallaan.
13§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.
Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta.
Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta.
14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen säännöt voidaan muuttaa, jos yhdistyksen kokous päättää
muutoksesta kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä.
Yhdistys voidaan purkaa, jos sitä tehtyä ehdotusta kannattaa
kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2) kuukauden välein
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4)
kokouksessa edustetusta äänimäärästä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.
15§ Muut määräykset
Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan
yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.

