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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uinti Tampere ry ja sen kotipaikka on Tampere.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiliikuntaa, uintiurheilua
sekä levittää vesiliikunnan ja uintiurheilun harrastusta, kohottaa
jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa
urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta vesiliikuntaan sekä eri
uintiurheilulajeihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
- antaa tietopuolista opetusta
- toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.
- muu vastaava toiminta, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten
fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
Voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan
asianmukaisen luvan.
Harjoittaa julkaisu- ja monistustoimintaa, kioski-, kahvio-,
majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä välittää urheiluvälineitä
ja -asusteita. Omistaa kiinteistöjä tai osakehuoneistoja.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Vapaajäseneksi voi hallitus hyväksyä seurassa toimivat valmentajat
ja ohjaajat. Vapaajäsenillä on läsnäolo-, puhe- mutta ei
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen
esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt
yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
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Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen
puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla on
puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen
henkilön tai oikeuskelpoisen yrityksen tai yhteisön, joka tukee
yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
Ainaisjäseneksi voi anoa jo pitkään seuran jäsenenä oleva ja
ansioitunut yksityishenkilö. Hallitus hyväksyy ainaisjäseneksi
haluavan erillisen anomuksen perusteella. Ainaisjäsenellä on puhe ja
äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä
muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan tilikauden
loppuun asti.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei ole
maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan viimeistään lokakuussa tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa
olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa
antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä.
Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidoping
säännöstöissä.
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:
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- Kilpailutuloksen mitätöinti
- Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
- Urheilun toimintakielto
- Kirjallinen varoitus
Yhdistyksen jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella
aiheuttamansa vahingon yhdistykselle ja kansalliselle lajiliitolle
sekä kansainväliselle lajiliitolle.
Jäsen voidaan erottaa myös urheilun eettisten periaatteiden
rikkomisesta. Näitä ovat mm:
- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen
urheilutilanteisiin
- Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa.
- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu,
tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu.
- Urheiluhuijaus
- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- Tuloksista etukäteen sopiminen
- Vedonlyönti omasta kilpailusta
- Lahjonta
- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden
lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
- Sukupuolinen häirintä
Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on
seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton
säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään
kahden vuoden toimintakielto.
Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin
kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.
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Kansallinen lajiliitto, tai sen asemasta, tai sen lisäksi
Kansainvälinen lajiliitto voi päättää yhdistyksen jäsenelle
dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista
kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä,
säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulia
tavalla.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille
kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle
suorittamiaan maksuja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun, ainaisjäseniltä perittävän kertaluontoisen
ainaisjäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen tai
kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous
erikseen kullekin jäsenryhmälle.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi
kalenterivuodeksi syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8-10
muuta varsinaista jäsentä.
Hallitus voi halutessaan kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia
henkilöitä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on
kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa
vuosittain. Hallitukseen kokoukseensa kutsumilla hallitukseen
kuulumattomilla henkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe- mutta
ei äänioikeutta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan ja sihteerin sekä
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 yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:
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- Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
- Valita kulloinkin tarvittavat johtoryhmät ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
- Laatia toimi- ja luottamushenkilöille, valiokunnille, jaostoille
ja työryhmille ohjesäännöt tai antaa muulla tavalla ohjeita
- Vastata yhdistyksen taloudesta ja mahdollisen taloudellisen tuen
jakamisesta jäsenille
- Päättää yhdistyksen omaisuuden omaisuuden myymisestä,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
- Pitää jäsenluetteloa
- Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten
- Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
- Edustaa yhdistystä
- Vastata niiden urheilujärjestöjen ja lajiliittojen, joiden
jäsenenä yhdistys on, yhdistykselle asettamien sääntöjen ja
vaatimusten noudattamisesta
- Valita ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja. Määritellä hänen
tehtävänsä ja sopia hänen työsopimuksestaan
- Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunniaja ansiomerkkien esittämisestä
- Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja yksin, varapuheenjohtaja sekä taloudenhoitaja,
sihteeri tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.
Nimenkirjoittajan on oltava täysi-ikäinen.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.1- 31.12 . 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.
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9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous lokajoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 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 varsinaisella jäsenellä ja
ainaisjäsellä yksi ääni. Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa
yhdistyksen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan. Jäsen saa yhdistyksen
kokouksessa äänestää korkeintaan yhden muun äänioikeutetun jäsenen
puolesta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä
ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla
tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja
3. tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus edelliseltä vuodelta
7. toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

Sivu: 7(7)
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. päätetään liittymis-, jäsen-, kannatusjäsen- ja
ainaisjäsenmaksujen suuruus
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat yhdistyksen
ohjelmassa tulevana toimikautena
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle
kalenterivuodelle
7. Valitaan joka toinen vuosi seuraavaksi kahdeksi toimikaudeksi
täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota
myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimitakaudeksi täysi-ikäisten
jäsenten keskuudesta hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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.

