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Voimassaolevat säännöt: 15.09.2021 07:37:31
1§
Yhdistyksen nimi on Joensuun Urheilusukeltajat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
2§
Seuran tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja kehittää
urheilusukellusta, vedenalaista arkeologiaa ja biologiaa,
kalastusta, valokuvausta, uppopalloa ja muuta urheilusukelluksen
kilpailutoimintaa, muita sukellusharrastuslajeja sekä osallistua
vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan.
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1: Tarjoamalla jäsenilleen:
- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- jaharjoitustoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- nuorisotoimintaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- kuntoliikuntaa
- sukellusretkiä ja -leirejä.
2: Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta
viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä
omatoimisesti harrastuksen kehittämiseen ja sille tarpeellisten
harrastuspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
Lisäksi seura järjestää näytöksiä, laitesukelluskokeiluja ja
yleisötilaisuuksia tehdäkseen toimintaansa tunnetuksi.
3: Tekemällä aloitteita liiton hallitukselle ja valiokunnille.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä.
Hankkiakseen varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi
järjestää talkootoimintaa, huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä,
arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa, harjoittaa
välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai
taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa sekä majoitus- ja
ravitsemusliiketoimintaa, omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.
3§
Seura on Sukeltajaliitto ry:n (liitto) jäsen. Seuran hallitus
päättää kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä muihin yhdistyksiin
kuulumisista. Lisäksi seuran hallitus päättää suhteista sponsoreihin
ja muihin yhteistyökumppaneihin sekä valitsee tarvittavat edustajat
ja yhteyshenkilöt kyseisiin tehtäviin.
4§
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Jäsenmuodot.
Seuralla on seuraavanlaisia jäseniä:
-varsinaisjäsen
-nuorisojäsen
-rinnakkaisjäsen
-kannattava henkilöjäsen
-kannattava yhteisöjäsen
-kunniajäsen
-ainaisjäsen.
Jäsenyyden hakeminen tapahtuu toimittamalla joko jäsenhakemuslomake
tai vapaamuotoinen kirjallinen hakemus seuran hallitukselle,
puheenjohtajalle tai nuorisovastaavalle.
Seuran varsinais- ja nuorisojäseneksi voi hallitus hakemuksesta
hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja
Sukeltajaliitto ry:n, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi,
sääntöjä ja määräyksiä ja joka suorittaa vuosikokouksen kulloinkin
määräämät maksut.
Seuran varsinaisjäsenellä on äänioikeus seuran kokouksessa. Seuran
nuorisojäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksessa.
Rinnakkaisjäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilön,
joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Sukeltajaliitto ry:n (jota
näissä säännöissä nimitetään liitoksi) sääntöjä ja määräyksiä ja
joka suorittaa vuosikokouksen kulloinkin määräämät maksut.
Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksusta voidaan vähentää liiton jäsenmaksun
suuruinen osuus, mikäli henkilö maksaa liiton jäsenmaksun toista
kautta. Rinnakkaisjäsen rinnastetaan kokouksessa varsinaisjäseneen
ja hänellä on kokouksessa äänioikeus.
Kunniajäseneksi voi seuran hallitus kutsua henkilön, joka on
erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen
arvo on elinikäinen. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Kunniajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksessa.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hakemuksesta
hyväksyä yksityisen henkilön, ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi
oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa
suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla
henkilö- ja yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
seuran kokouksissa.
Ainaisjäseniä ovat sellaiset jäsenet, jotka ovat aikanaan
suorittaneet ainaisjäsenyyden vaatimat maksuvelvoitteet. Uusia
ainaisjäseniä seuraan ei hyväksytä. Ainaisjäsenellä on äänioikeus
seuran kokouksessa.
5§
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroaminen astuu voimaan välittömästi, mutta eroavalla jäsenellä on
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oikeus käyttää seuran palveluita maksamansa jäsenmaksukauden
loppuun. Eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle
suorittamiaan maksuja.
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka:
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- toimii seuran ja/tai liiton sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheilijahengen vastaisesti
- ei noudata turvallisuusmääräyksiä tai virkailijoiden oikeutettuja
määräyksiä.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus
on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän
kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä
päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava seuraava kokous
30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä
edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti
määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa katsotaan jäsen erotetuksi
seurasta vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen
vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle
suorittamiaan maksuja.
6§
Varsinaisen jäsenen seuralle suoritettavien jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenien kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää
seuran vuosikokous vuosittain.
Seuran hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen
suorittamisesta sekä nimetä jäsen kunniajäseneksi, jos jäsen on
tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita
palveluksia.
Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.
Seuran hallitus voi päättää muista jäseniltä perittävistä maksuista,
joita ovat:
- laitteiden käyttömaksut niiltä jotka käyttävät laitteita
- uimahallivuoromaksut koskien uimahallivuorolla kävijöitä.
7§
Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.11. - 31.10.
8§
1:
Seuran vuosikokous pidetään marras-joulukuussa hallituksen
määräämässä paikassa ja aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja ääntenlaskijat
- todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima tilinpäätös ja
toimintakertomus
- esitetään tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan antama
lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
- vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma,
talousarvio ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
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- valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran
puheenjohtajaksi
- valitaan varapuheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) hallituksen
jäsentä
- valitaan yksi (1) tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja yksi
(1) varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
- vahvistetaan jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet
- valitaan edustajat liiton vuosikokouksiin tai annetaan
hallitukselle valtuudet ko. valintoihin
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- kokouksen päättäminen.
2:
Vuosikokoukseen osallistuminen:
Kokoukseen voivat osallistua kaikki seuran jäsenet. Kokouksessa
äänioikeutettuja ovat kaikki seuran 15 vuotta täyttäneet varsinaiset
jäsenet sekä muut jäsenet siten kuin pykälässä 4 on näistä erikseen
mainittu. Kokoukseen voi osallistua paitsi paikan päällä, myös
tarvittaessa tietoteknisen yhteyden avulla. Hallitus antaa
kokouskutsussa ohjeistuksen tietoteknisellä yhteydellä kokoukseen
osallistumisesta.
9§
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin
määrätyn syyn vuoksi tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen
esityksen. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun esitys ylimääräisestä kokouksesta on
tehty. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka
vuoksi kokous on kutsuttu koolle.Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen
seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta: - sanomalehti-ilmoituksella tai - kirjallisella
ilmoituksella jäsenille tai - seuran viralliseen ilmoitustauluun
kiinnitetyllä ilmoituksella tai
- sähköpostilla seuran tiedotussähköpostilistan kautta.
10§
Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutos- tai
lisäysehdotuksia ja seuran purkamista, ratkaisee yksinkertainen
äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee. Äänestys on avoin, ellei joku vaadi suljettua äänestystä.
Seuran kokouksissa äänioikeutettuja ovat kaikki seuran 15 vuotta
täyttäneet varsinaiset jäsenet, sekä muut jäsenet siten, kuten
pykälässä 4 on näistä erikseen mainittu.
11§
Seuran ja sen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
Kokouksen pöytäkirjat tarkastavat tähän tehtävään valitut
tarkastajat tai ne luetaan seuraavassa kokouksessa ja hyväksytään
vahvistetuiksi tai korjataan kokouksessa tehtävillä päätöksillä.
12§
1:
Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta
huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema
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hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljästä
kuuteen (4-6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin,
rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa vastuuhenkilöt.
Rahastonhoitaja ja muut vastuuhenkilöt voivat olla myös hallituksen
ulkopuolisia seuran jäseniä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä,
varapuheenjohtajan kutsusta silloin, kun he katsovat tarpeelliseksi,
tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä heiltä kirjallisesti
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja, ja hänen lisäkseen vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on paikalla.
Hallituksen tehtävänä on:
- toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin,
että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat
toteutetaan suunnitelmien mukaan
- olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
- suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa
seuran toimintaa seuran tarkoitusperien ja tavoitteiden mukaisesti
- vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat
valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä
hallitukselle vastuullisia tehtäviä
- vastata ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
- vastata liiton sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista
velvoitteista
- vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista
- ylläpitää jäsenrekisteriä
- hoitaa seuran taloutta
- hoitaa seuran tiedotustoimintaa
- hyväksyä ja erottaa jäsenet
- tarvittaessa valita sekä tarvittaessa erottaa seuran palkatut
toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
- luovuttaa tilit tilintarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta
- laatia toimintakertomus sekä talousarvio, toimintasuunnitelma ja
yleissuunnitelma.
2:
Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sen hallituksen
jäsenien toimintakausi on kerrallaan yksi (1) vuosi. Hallitukseen
valitut ovat sen jäseniä korkeintaan neljä (4) vuotta
yhtäjaksoisesti. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat toimia
toimissaan korkeintaan viisi (5) vuotta yhtäjaksoisesti.
13§
Seuran nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaanpuheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja kumpikin yksin, sekä sihteeri ja rahastonhoitaja
yhdessä.

Sivu: 6(6)
14§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa seuran kokouksessa, jos sääntöjen
muuttamisesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa kolme
neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.
15§
Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä, vähintään
kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa sillä tavalla ja
samalla äänten enemmistöllä kuin edellisessä pykälässä määrätään.
16§
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat käytetään purkamisesta
päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin
seuran päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
17§
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan
voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

