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Suomen Uimaliiton ohjesääntö
Keskeiset liiton toimintaperiaatteet on kirjattu liiton sääntöihin. Tällä ohjesäännöllä määritellään tarkemmin liiton
toimintatavat sekä eri toimielinten tehtävät ja vastuut. Ohjesääntö perustuu Uimaliiton virallisiin sääntöihin
https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/13941/saannot_uimaliiton_saannot_2018.pdf
Luottamushenkilöt ja työryhmien jäsenet
Liittohallituksen jäsenet valitaan sääntöjen mukaisesti syysliittokokouksessa. Liittohallitus yhteistyössä Uimaliiton
toimiston henkilöstön kanssa kutsuu jäsenet eri työ- ja projektiryhmiin sekä verkostoihin (jatkossa työryhmä).
Liittohallituksen ja työryhmien jäsenten tulee edustaa asiantuntijuutta ja taitoa, joita tarvitaan Suomen Uimaliiton
tarkoitusperän ja strategisen suunnan saavuttamiseksi. Heidän tulee olla henkilöitä, jotka haluavat edistää
uintiurheilua ja -liikuntaa Uimaliiton etujen mukaisesti. Niin liittohallitus kuin työryhmätkin toimivat kollektiivisen
vastuun periaatteella, eli yksittäinen hallituksen tai työryhmän jäsen, puheenjohtaja mukaan lukien, ei voi käyttää
vaikutusvaltaansa, ohjata henkilökuntaa tai tehdä päätöksiä, ellei häntä ole valtuutettu liittohallituksen erillisen
päätöksen mukaan. Jokainen liittohallituksen tai työryhmän jäsen jakaa vastuuta kaikesta päätöksenteosta,
mukaan lukien liittohallituksen sekä työryhmän valtuutuksella tehdyt päätökset.
Hallituksen ja työryhmien jäsenten tulee noudattaa Suomen Uimaliiton hallinnollisia periaatteita, jotka perustuvat
eettisyyteen, vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen, luotettavuuteen sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.
Liittohallitus
Päättää vuosittain strategian toteutumiseksi tarvittavat toimintamuodot sekä toimenpiteiden toteuttamiseen
ohjattavat resurssit. Liittohallitus seuraa ja arvioi vuosittain Uimaliiton strategian toteutumista sekä tekee muut
tarvittavat sääntömääräiset päätökset tai delegoi ne tarvittaessa muulle asiantuntija- tai työryhmälle.
Liittokokouksessa on valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi
vuodeksi kerrallaan, erovuorossa on vuosittain kolmannes. Liittohallituksesta nimetään jäseniä eri työryhmiin
tarpeiden ja osaamisen mukaan. Myös liittohallituksen ulkopuolisia henkilöitä voidaan kutsua ryhmiin.
Toiminnanjohtaja raportoi säännöllisesti työryhmien työskentelystä liittohallitukselle.
Liittohallitus kutsuu kokouksiinsa kansainvälisissä ja kotimaisissa liiton ulkopuolisissa luottamustoimissa toimivat
henkilöt kahdesti vuodessa.
Muistamiset ja kunniajäsenyys
Ansioituneita henkilöitä voidaan liittohallituksen päätöksellä kutsua kunniajäseniksi ja liiton kokouksen
päätöksellä kunniapuheenjohtajiksi. Lisäksi voidaan kulloinkin laadittujen kriteereiden pohjalta myöntää liiton
ansiomerkki, kunniaplaketti tai huomionosoitus. Nämä myöntää toiminnanjohtaja ja vie tiedoksi liittohallitukseen.
Kokouskäytännöt:
•
•
•
•

kokouskutsu viimeistään seitsemän päivää ja materiaalit neljä päivää ennen kokousta
toiminnanjohtaja valmistelee ja toimii kokouksissa esittelijänä
tarpeen mukaan kutsutaan liiton työntekijöitä ja ulkopuolisia asiantuntijoita kuultavaksi
kriisiviestinnästä vastaavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja

Työvaliokunta
•
•

toimii tarvittaessa liittohallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelijana
valmistelee ehdotuksia liiton kehittämistoimenpiteistä
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•
•
•
•

seuraa taloutta
puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan lähiesimiehenä (varana varapj)
toiminnanjohtajan tukena ja työnohjauksellisena ryhmänä
jäsenet: Liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja

Työryhmärakenne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri lajien työryhmät (vesipallo, taitouinti, uimahypyt) toimivat kilpailutyöryhmän tukena kulloisenkin
lajitarpeen mukaan. Näiden lisäksi toimii mm. erillinen huippu-uintiurheilun johtoryhmä.
työryhmä voidaan asettaa määräaikaisena (projekti) tai toistaiseksi (tarkistetaan vuosittain)
liitto kutsuu jäsenet eri työryhmiin
työryhmien jäsenmäärä voi vaihdella
työryhmät voivat tarvittaessa käyttää apunaan asiantuntijajäseniä tai -ryhmiä sekä erilaisia verkostoja
seurojen asiantuntijaedustajia konsultoidaan ja kerätään toiminnasta säännöllisesti palautetta
työryhmä toimii pääsääntöisesti valmistelevana ja esittelevänä liittoa konsultoivana tahona
työryhmä on vastuussa Uimaliitolle, toiminnanjohtajan ohjauksen ja valvonnan alaisuudessa
työryhmää vetää joko liiton kyseisestä toiminnosta vastaava toimihenkilö tai siihen rooliin nimetty henkilö
jos työryhmälle on delegoitu päätösvaltaa, tulee sen noudattaa yhdistyslakeja sekä lajiliiton yleisiä
sääntöjä ja ohjeita kokousmenettelyn, päätöksenteon ja päätösvaltaisuuden suhteen
työryhmän toiminnan tulee olla yhdenmukaista lajiliiton strategian, toimintasuunnitelman ja operatiivisen
johdon antamien ohjeiden mukaisia
tiedotuksesta ja esim. verkkosivujen päivityksistä vastaa liiton tiedotus
kokoontumisissa hyödynnetään mahdollisimman paljon etäosallistumismahdollisuuksia sekä mm. Teams
työkaluja

Kilpailutyöryhmä
•
•
•
•
•
•

linjaa yleiset ja esim. uudistuvat kansainväliset säännöt, valmistelee ja päättää kansallisten arvokilpailujen
aikarajat
valvoo ja tulkitsee uintiurheilun lajisääntöjä sekä neuvoo sääntöasioissa seuroja ja urheilijoita
päivittää lajien säännöt kansainvälisten sääntöjen mukaisiksi sekä laatii niihin tarvittavat kansalliset
tulkinnat
päättää kansalliset uintiurheilun laji- ja olosuhdesäännöt
nimeää kilpailujen johtajat ja lähettäjät uinnin kansallisiin arvokilpailuihin
valmistelee esityksen tuomariehdokkaista FINA:lle ja LEN:lle eri uintilajien kansainvälisin tuomaritehtäviin

Huippu-uintiurheilun johtoryhmä
•
•
•

laatii eri lajien kansainvälisten arvokilpailujen valintakriteerit Uimaliiton yleisen arvokilpailujen
valintajärjestelmän mukaisesti
päättää arvokilpailujoukkueet ja niihin liittyvät näyttökilpailut
päivittää tarvittaessa Uimaliiton yleistä arvokilpailujen valintajärjestelmää

Olosuhteiden kehittämisryhmä
•
•

toimii alueellisena asiantuntijaverkostona
vaikuttamistyö kuntatasolla; uudet ja remontoitavat hallit,
energiatehokkuus/ympäristöystävällisyys/ekologisuus
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Kurinpitolautakunta
Tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen Uimaliiton sääntöjen mukaan.
Swimming Finland Oy
Swimming Finland Oy:n tehtävänä on hoitaa huippu-uinnin kaupallinen ja monikanavainen sisällöntuotanto eri
medioihin sekä kärkitapahtumien järjestäminen. Yhtiön tehtävänä on kasvattaa uintiurheilun kaupallista
kiinnostavuutta ja nostaa uintiurheilun kansallista arvostusta. Sen tavoitteena on luoda yhteistyö- ja
mediakumppaneille onnistumisen mahdollisuuksia uintiurheilun parissa Suomen uintiurheilumaajoukkueiden,
tapahtumien ja fanituotteiden sekä sosiaalisen median kanavissa.
Verkostot työryhmien tukena
Nimettyjen työryhmien lisäksi Uimaliiton toimintaa kehitetään eri verkostojen ja tapaamisten kautta. Verkostoista
saadaan palautetta seuratoiminnasta ja eri lajien kehittämistarpeista. Verkostoille voidaan antaa toimeksiantoja,
toiminnanjohtajan, työvaliokunnan tai liittohallituksen toimesta.

Organisaatiomalli
Suomen Uimaliiton ylin päättävä elin on liittokokous, joita ovat syyskokous ja kevätkokous. Tarvittaessa
järjestetään ylimääräisiä liittokokouksia liittohallituksen tai jäsenseurojen esityksestä. Jäsenseurat valitsevat
keskuudestaan liiton puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenet kolmen vuoden toimintakausiksi. Liittohallituksen
apuna toimii työvaliokunta.
Liittohallituksen henkilövalintoja valmistelee vaalivalmistelutoimikunta. Vaalivalmistelutoimikunnalla on erillinen
ohjesääntö. Vaalivalmistelutoimikunta valitaan vuosittain kevätkokouksessa.
Organisaatiossa toimii sekä valittuja työryhmiä että lyhytaikaisia projektiryhmiä, verkostoja ja henkilökunnasta
koostettuja tiimejä.
Uintiurheilulajien osalta uinnin kehittämistyötä tehdään monessa eri verkostossa ja työryhmässä sekä
toimihenkilöiden päivittäisessä työssä. Vesiliikuntaa uimaopetuksen, lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten
harrastetoiminnassa kehitetään pääasiassa kouluttajien ja toimihenkilöiden yhteistyöllä sekä eri verkostoissa.

Ydinryhmien kokoonpanot 19.5.2020
Työryhmät hyödyntävät työskentelyssään eri lajien sekä ulkopuolisia asiantuntijoita, verkostoja, Uimaliiton
henkilöstöä, valmennustiimiä, liiton kansallisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä olevia ja jäsenseurojen
osaamista (mm. Tähtiseurat).
Työvaliokunta
Sami Wahlman (vastuuhenkilö), Ville Riekkinen, Sanna Airaksinen
Kurinpitolautakunta
Puheenjohtaja Keijo Kiviluoma (vastuuhenkilö), varapuheenjohtaja Tero Matkaniemi sekä jäsenet Heikki Härö,
Inga Virtanen ja Markku Nygård
Olosuhdeverkosto
Sanna Airaksinen (vastuuhenkilö)
Kilpailutyöryhmä
Pasi Salonen (vastuuhenkilö), Ville Riekkinen, Sami Wahlman
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Huippu-uintiurheilun työryhmä
Ippe Natunen (vastuuhenkilö), Jari Varjonen, Hanna-Maria Seppälä, Hanna-Mari Aula ja Olli-Pekka Kärkkäinen
(Olympiakomitea)
Vesipallo
Pasi Salonen (vastuuhenkilö), Ippe Natunen ja Tua Turunen
Taitouinti
Ippe Natunen (vastuuhenkilö), Pasi Salonen, Nea Hannula, Piia Laitinen, Anne Tuuli (viestintä)
Uimahypyt
Ippe Natunen (vastuuhenkilö), Pasi Salonen, Tanja Goldberg, Jouni Seppänen, Satu Uusitalo
Masters
Krista Terämaa (vastuuhenkilö), Meri Viljanen, Marjut Hyvönen, Tommy Rundgren, Johanna Kara
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