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Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Urheilusukeltajat r.y. ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki.
Yhdistystä nimetään näissä säännöissä seuraksi
Seuran nimilyhenne on Surs

2.

Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on jäsentensä uima- ja hengenpelastustaidon kohottaminen, urheilutaitojen,
erilaiset vedenalaisten toimintojen sekä vesillä liikkumistaitojen kehittäminen.

3.

Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
 Toimeenpanee koulutus-, kurssi-, valmennus-, harjoitus-, kilpailu-, valistus-,
tiedotus- ja suhdetoimintaa, näytöksiä, juhlia ja muitakin vastaavia seuran
tarkoitusperiä edistäviä tilaisuuksia
 Kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden avulla viranomaisten ja muiden
yhteisöjen huomiota sekä pyrkii omatoimisesti urheilusukellusharrastuksen
kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden järjestämiseen.
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
 Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 Hankkii varoja toimintaansa varten järjestäen maksullisia kurssitoimintaa ja
talkootöitä sekä huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia
 Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan
 Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

4.

Jäsenet

Jäsenyys astuu voimaan, kun hakija on suorittanut yhdistykselle liittymismaksun ja ensimmäisen
vuosimaksun säädetyn ajan kuluessa.
Seuran varsinaisjäseneksi voi hallitus hyväksyä 15 vuotta täyttäneen henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Norppajäseneksi voi hallitus hyväksyä 15 vuotta nuoremman henkilön, mutta hänellä ei ole
äänioikeutta seuran kokouksissa eikä hän voi toimia seuran toimihenkilönä. Norppajäsenen tulee
hakea varsinaisjäsenyyttä 15 vuotta täytettyään.
Rinnakkaisjäsen on jäsen, joka kuuluu toisen seuran kautta Sukeltajaliiton aikuisjäseneksi.
Kuuttijäseneksi katsotaan henkilöt jotka ovat alle 7-vuotiaita.
Kuntouimariksi, henkilön joka ei sukella mutta haluaa olla muuten mukana toiminnassa.
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Kunniajäseneksi voi seuran kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisen
huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajuus on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisö
jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Varsinais- norppa-, kuutti- ja rinnakkaisjäsenet luokitellaan Sukeltajaliitto ry:n luokituksen
mukaisesti
Varinaisten- norppa-, kuutti- ja rinnakkaisjäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä hänet
ainaisjäseneksi,




5.

jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsen 20 vuotta tai
on suorittanut kertakaikkisena maksuna 10 vuoden jäsenmaksun tai
on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

Johto

Seuran johdon muodostavat seuran kokous ja seuran hallitus
Seuran päätäntävaltaa käyttää seuran kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus
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Kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa
ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrä hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta seuran kokouksen valitsemalla tavalla joko kirjallisena ilmoituksena kullekin
jäsenelle tai seuran alueella ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostilla tai seuran www sivuilla.
Kevätkokouksessa








valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijat
todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
vahvistetaan hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja käsitellään
toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta.
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen asianomaisille
käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelman pohjalta laadittu toimintaaikataulu
käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireillepanemat muut asiat.

Syyskokouksessa











valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijat
todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.
päätetään seuran luottamushenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkioista
vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen kolme jäsentä
erovuorossa olevien tilalle
valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vireillepanemat muut asiat.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) seuran varsinaisista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä
hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka
vuoksi kokous on koollekutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat
tehneet edellämainitulla tavalla siitä esityksen.
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Pöytäkirjan pitäminen

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat
on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä tarkastettava kokouksen päättämällä
tavalla. Seuran kokouksen pöytäkirjat tarkastavat kuitenkin valitut pöytäkirjantarkastajat.
Jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat on saatettava viipymättä hallituksen tietoon.

8.

Päätöksenteko ja äänioikeutetut

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, mikäli jonkin asian
ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. 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.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella
jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
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Hallitus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa
edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2)
toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain.
Ensimmäisellä kerralla erovuorolaiset valitaan arvalla ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.
Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa
jäljellä olevaksi toimintakaudeksi toisen henkilön, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, tiedottajan ja taloudenhoitajan. Sihteeri,
taloudenhoitaja ja tiedottaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai
mikäli puolet hallituksen jäsenistä suullisesti tai kirjallisesti sitä heiltä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja
hänen lisäkseen vähintään puolet jäsenistä osallistuu kokoukseen.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:















Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelman
mukaisesti.
Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
Suunnitella, kehittää ja johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden
mukaisesti.
Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimielimet
suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
Vastata Sukeltajaliitto ry:n sääntöjen seuralle asettamista velvoitteista.
Valmistella seuran kokouksissa käsiteltävät asiat.
Pitää jäsenluetteloa, johon merkitään seuran toiminnan kannalta tarpeelliset
henkilö- ja osoitetiedot.
Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta.
Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän
eduistaan.
Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä.
Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa
ennen kevätkokousta.
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10. Toiminta- ja tilikausi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi

11. Nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

12. Eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero
katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan
maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun
saakka.
Seurasta hallitus voi erottaa jäsenen, joka
- ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan neljän (4) kuukauden kuluessa jäsenmaksun
eräpäivästä.
- ei noudata seuran sääntöjä, kokouksen päätöksiä tai seuran toimihenkilöiden oikeutettuja
määräyksiä ja ohjeita taikka toimi muuten seuran toiminta periaatteidenvastaisesti.
- Erotetulla on oikeus vedota seuran kokoukseen jättämällä valituskirjelmä seuran
hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä
päivää lukuun ottamatta.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

13. Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava
läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.
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14. Seuran purkautuminen
Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja
kokouksessa olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatettava
sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa sen jääneet varat luovutetaan Suomen Meripelastusseura – Finlands
Sjöräddningssällskap ry:lle tai muulle seuran tarkoitusperiä ajavalle oikeustoimikelpoiselle
yhteisölle sen mukaan kun purkautumisesta päättävä jälkimmäinen kokous tarkemmin määrää.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

15. Yhdistyslain noudattaminen
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistystoimilain
määräyksiä.
Nämä säännöt on hyväksytty Savonlinnan Urheilusukeltajat ry:n yleisessä kokouksessa 3.10.2017.
Sääntöihin on tehty PRHn esittämän korjaukset ja ne on hyväksytty Savonlinnan Urheilusukeltajat
ry:n yleisessä kokouksessa 6.4.2018.

