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SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY
TOIMINTASÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki.
Yhdistys toimii suomenkielisenä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on urheilusukelluksen ylläpitäminen ja kehittäminen
harrastuksena sekä sukellusturvallisuuden lisääminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä
sukellusaiheisia julkaisuja ja järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia, sukellusretkiä, valistusja huvitilaisuuksia sekä kursseja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla
rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, näytöksiä ja juhlia sekä ottamalla vastaan
testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi myös solmia sponsorointi- ja
yhteistyösopimuksia.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen hyväksymä viisitoista
(15) vuotta täyttänyt henkilö, joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen kutakin vuotta
varten erikseen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun ja täydellisesti noudattaa
yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Juniorijäseniksi voi hallitus hyväksyä viisitoista (15) vuotta nuorempiakin henkilöitä, jotka
maksavat yhdistyksen syyskokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun, mutta heillä ei
ole äänioikeutta, eivätkä he voi toimia yhdistyksen toimihenkilöinä.
Kannattajajäseniksi voi hallitus hyväksyä henkilöitä, jotka maksavat yhdistyksen
syyskokouksen vuosittain määräämän vuosittaisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei
ole äänioikeutta.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilöitä, jotka erikoisen
huomattavalla tavalla ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa. Päätös
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen
kokouksessa ja sen tulee saada kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
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4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai on 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.
Päätöksestä on erotettu jäsen oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä
neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan,
tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmän hallitukselle.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä
ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle
jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
kuudesta kahdeksaan (6 – 8) muuta varsinaista täysi-ikäistä jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta 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 yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan lukemalla julki hallituksen
seuraavassa kokouksessa ja hyväksytään vahvistetuksi tai korjataan kokouksessa
tehtävillä päätöksillä.
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Hallituksen tehtävänä erityisesti on:
-

yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpano

-

johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa

-

pitää jäsenluetteloa

-

hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

-

laatia ja esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi yhdistyksen vuosi- ja
tilikertomus

-

laatia ja esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa
varten

-

kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella yhdistyksen
kokouksille esitettävät asiat

-

toimittaa tarpeelliset tiedot yhdistyksen jäsenille

-

hyväksyä ja erottaa jäsenet

-

päättää yhdistyksen ansiomerkkien ym. myöntämisestä ja muiden kunniaja ansiomerkkien esittämisestä

-

ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

-

luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettaviksi vähintään kolme (3) viikkoa
ennen kevätkokousta

-

hoitaa muut esille tulevat asiat

-

nimetä tarpeelliseksi katsomansa jaokset valmistelemaan ja hoitamaan
edellä mainittuja tehtäviä

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
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9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa
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 (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella 15 (viisitoista) vuotta täyttäneellä
jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Juniorijäsenellä ja
kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Valtakirjalla äänestäminen on sallittua, kuitenkin siten, että yhdellä henkilöllä on oman
äänensä lisäksi vain yksi valtakirjaääni.
Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu edustaja sitä vaatii.
Yhdistyksen 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.
Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka tarkastavat tehtävään valitut
tarkastajat.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta postitse tai sähköpostitse jäsenen yhdistykselle antamaan posti- tai
sähköpostiosoitteeseen toimitetulla kutsulla.

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 tilintarkastajan lausunto
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6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
8. valitaan yhdistykselle Sukeltajaliitto ry:n kokousedustaja, kalustovastaava,
koulutusvastaava, nuorisovastaava ja tiedotusvastaava
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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.

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.
13. Sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.
Muuten noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

