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SUOMEN UIMALIITON LIITTOHALLITUKSELLE 

Haemme seurallemme Suomen Uimaliiton jäsenyyttä alkaen kuun päivänä 

20 _______ _. Samalla sitoudumme noudattamaan Suomen Uimaliiton toiminta-, kilpailu- ja 

kurinpitosääntöjä sekä niiden yhteisöjen sääntöjä, joihin liitto jäsenenä kuuluu. 
 

SEURAN TIEDOT  

Seuran nimi   _ 

Seuran lyhenne   _ 

Rekisteröinti pvm ja nro   _ 

Kotipaikka   _ 

www-osoite   _ 

Jäsenmäärä    Y-tunnus    

PUHEENJOHTAJAN TIEDOT  

Nimi   _ 

Sähköposti   _ 

Puhelin   _ 

YHTEYSHENKILÖN TIEDOT  

Nimi   _ 

Katuosoite   _ 

Postinumero ja toimipaikka   _ 

Sähköposti   _ 

Puhelin   _ 
 

Nimi   _ 
 

Katuosoite   _ 
 

Postinumero ja toimipaikka   _ 
 

Sähköposti   _ 
 

Puhelin   _ 

SEURAN LASKUTUSOSOITE ( TAI VERKKOLASKUPALVELUN TIEDOT) 
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∂ Ote yhdistyksen (seuran) kokouspöytäkirjasta, jossa päätetään hakea Suomen Uimaliiton 

jäsenyyttä 
∂ Yhdistyksen perustamiskirja 
∂ Yhdistyksen säännöt 
∂ Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimisote yhdistyksestä (tai vähintään vastaanottokuitti 

rekisteröintiasiakirjojenjättämisestä viranomaisille, ns. diaaritodistus (=rekisteröinti on vireillä) 

Liiton jäsenyys käsitellään aina hakemuksen saavuttua seuraavassa liittohallituksen kokouksessa. 
Käsittelyn edellytyksenä on kaikkien em. asiakirjojen liittäminen hakemukseen. 

Nimenkirjoittajien allekirjoitukset, nimenselvennys sekä asema seurassa 
 

Aika ja paikka    
 
 
 
 
 
 
 

Palauttakaa jäsenhakemuksen sivut 1–2 liitteiden kanssa sähköpostilla sanna.airaksinen@uimaliitto.fi 
tai osoitteeseen: Suomen Uimaliitto, Valimotie 10, 00380 HELSINKI. 

 
 

Jäsenyyden hakeminen pähkinänkuoressa 
 

1. Seura rekisteröidään yhdistykseksi, ellei rekisteröintiä ole tehty jo aiemmin. Lisätietoja 
Yhdistysrekisteritoimistosta p. 029 509 5959 (ark. klo 9.00–16.15), email neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi 

 
2. Lähetetään täydellisesti täytetty jäsenhakemuskaavake liitteineen (sivut 1–2) Suomen 
Uimaliittoon sähköpostin liitteenä sanna.airaksinen@uimaliitto.fi 
(Tai osoitteella: Suomen Uimaliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki) 

 
3. Suomen Uimaliitto lähettää alustavan vahvistuksen jäsenhakemuksen vastaanottamisesta n. viikon kuluessa. 

 
Lopullisen hyväksymisen tekee Suomen Uimaliiton liittohallitus seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. 
Hyväksymisen jälkeen seuralle lähetetään lasku jäsenmaksusta. Jäsenedut astuvat voimaan, kun seura on 
maksanut jäsenmaksun. Seura on tämän jälkeen äänivaltainen Suomen Uimaliiton jäsen liiton sääntöjen 
mukaisesti. 

 
 

Huomioitavaa! Uimaliiton jäsenyys on voimassa, kunnes se kirjallisesti irtisanotaan. Liitto voi myös erottaa 
jäsenseuran esim. maksamattomien laskujen vuoksi. Eroilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä liiton 
toiminnanjohtajalle. Suomen Uimaliiton kilpailukausi alkaa 1.9. ja kilpailuihin ilmoittautumisen edellytyksenä on 
liiton jäsenyys! 

 

Lisätietoa antaa liiton palvelutoiminnan asiantuntija Hanna Nyholm, hanna.nyholm@uimaliitto / p. 050 543 9865 

JÄSENHAKEMUKSEN LIITTEEKSI LIITTOON TULEE TOIMITTAA SEURAAVAT ASIAKIRJAT 

OHJE UIIMALIITON JÄSENYYDEN HAKEMISEEN 
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