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SUOMEN UIMALIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 

Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Uimaliitto - Finska Simförbundet r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä 
säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. 

2 § Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää yhdessä jäsenseurojensa kanssa uintiurheilua ja -liikuntaa sekä levittää 
uinti- ja hengenpelastustaitoja valtakunnallisesti. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja ur-
heilun reilun pelin periaatteet sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.  

3 § Tarkoitustaan toteuttaakseen liitto: 

1. tekee uintiurheilun ja -liikunnan sekä uintiopetuksen alalla rekrytointi-, neuvonta-, opetus- ja kehitys-
työtä; 

2. auttaa ja tukee jäsenseurojen toimintaa;  

3.  ohjaa ja valvoo jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla, sekä tarpeen tullen itse toimeenpa-
nee kilpailuja ja tapahtumia; 

5. solmii ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita uintiurheilun alalla; 

6. kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Uimaliittoon (FINA), joka johtaa kansainvälistä uintia, uimahyppyjä, ve-
sipalloilua, taitouintia ja avovesiuintia, sekä valvoo FINA:n sääntöjen noudattamista. Liitto on myös Eu-
roopan Uimaliiton (LEN) sekä Pohjoismaiden Uimaliiton (NSF) jäsen. 

7.  voi toimintansa tukemiseksi: 

 - julkaista ja kustantaa toimialaansa käsittelevää kirjallisuutta 

 - toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia 

 - vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja 

 - valmistaa, hankkia ja myydä liikuntatarvikkeita 

 -  hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita 

 - solmia myynti-, mainos- ja palvelusopimuksia sekä 

 - harjoittaa elinkeinotoimintaa osittain tai kokonaan omistamansa yhtiön kautta 

4 § Liitto voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden liikuntatoiminnan alalla kotimaassa ja ulkomailla toimivien liittojen ja 
yhtymien kanssa sekä siinä suhteessa joko liittyä yhteisiin järjestöihin jäseneksi tai solmia niiden kanssa yhteis-
toimintaa tarkoittavia sopimuksia. 

5 § Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen yhdistysrekisteriin merkitty urheiluseura tai muu seura taikka 
yhteisö, joka toimii uinti- ja hengenpelastustaidon edistämiseksi tai uintiurheilun ja -liikunnan levittämiseksi sekä 
sitoutuu noudattamaan Suomen Uimaliiton sääntöjä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä ja toimintaohjeita.  

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä myös yhteistyöjäsen. Yhteistyöjäsenillä on liiton kokouksissa läsnäolo- ja pu-
heoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhteistyöjäsenillä on varsinaisista jäsenistä poiketen muutoinkin rajalliset jäsen-
oikeudet, jotka määritellään kulloinkin jäsenmaksun määräämisen yhteydessä.  
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Liiton jäseneksi pyrkivän tulee jättää liitolle kirjallinen jäsenanomus kulloinkin kotisivuilta löytyvien voimassa ole-
vien kriteereiden mukaisesti. Liittohallitus päättää hyväksymisestä.  

                      6 §    Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen eroaa, erotetaan liitosta tai se päätetään purkaa.  

 Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla erosta kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitta-
malla siitä liiton kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen katsotaan tapahtuvan liiton toimintavuoden 
päättyessä. Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on 
tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.    

  Liittohallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen:   

1. rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä   

2. toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä   

3. jättää noudattamatta liittohallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä    

4. sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllä mainittuihin rikkomuksiin tätä rankaisematta  

5. jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai  

6. jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.   

   Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan 
sen erääntymisestä lukien.   

 Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin 
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.   

 Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus erotetulle 
jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti viiden (5) päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamis-
päätös astuu voimaan heti.   

 Erottamispäätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisessa määräajassa. 

7 § Liiton jäsenmaksujen suuruus määrätään liiton syyskokouksessa. Liiton syyskokous voi määrätä jäsenille erisuu-
ruisia jäsenmaksuja jäsenten toiminnan laajuuden perusteella. Yhteistyöjäsenille voidaan määrätä erisuuruinen 
jäsenmaksu kuin liiton varsinaisille jäsenille.  

8 § Jäsenten tulee toimittaa liiton pyytämä raportointi liiton määräämän rekisterin kautta.   

9 §  Jäsenistö ja niiden jäsenet sitoutuvat liiton ja näiden sääntöjen 3 § 6. kohdan kansainvälisten liittojen sääntöihin 
ja muihin määräyksiin ja päätöksiin, urheiluyhteisön Reilun pelin periaatteisiin ja tavoitteisiin sekä Suomen Olym-
piakomitean ja Suomen Uimaliiton kulloinkin voimassa oleviin eettisiin sääntöihin.  

  
10 § Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännös-

töön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean 
ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten an-
tidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.  

11 § Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudatta-
maan sen päätöksiä. 
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 Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös 
kuuluu lautakunnan toimivaltaan. 

12 § Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien 
manipulointia. Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä 
sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai 
muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista. 

13 § Erityisesti ansioituneita henkilöitä voidaan liittohallituksen päätöksellä kutsua kunniajäseniksi ja liiton kokouksen 
päätöksellä kunniapuheenjohtajiksi. 

Henkilöille, jotka ovat toiminnallaan huomattavasti edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista, voi liittohal-
litus antaa liiton ansiomerkin. 

Henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat ansioituneet uintiurheilutoiminnassa, voi liittohallitus antaa liiton kultaisen, 
hopeisen tai pronssisen kunniaplaketin. 

Henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat tehneet liitolle palveluksia tai ansioituneet uintiurheilutoiminnassa, voi liit-
tohallitus antaa liiton huomionosoituksen. 

Ansiomerkit, kunniaplaketit ja huomionosoitukset myöntää toiminnanjohtaja.   

14 § Liiton toimielimiä ovat kevät- ja syyskokous ja liiton ylimääräiset kokoukset, liittohallitus, kurinpitolautakunta 
sekä liittohallituksen valitsemat työryhmät.  

15 § Liiton kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa aikana ja paikassa, jotka liitto-
hallitus määrää. Liittohallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua yhdistyksen kokoukseen postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.    

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai liittohallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai 
jos vähintään yksi viidesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä siitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjalli-
sesti liittohallitukselta vaatii. Liittohallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle viimeistään kahden (2) 
kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus liittohallitukselle on kirjallisesti toimitettu. 

16 §    Liiton kevätkokouksessa 

1. esitetään liittohallituksen laatima liiton päättyneen toimintavuoden vuosikertomus; 

2. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, sekä vahvistetaan tilinpäätös; 

3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyt-
tävä, ellei vastuuvapautta myönnetä; 

4. valitaan puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä vaalivalmistelutoimikuntaan; 

5. keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista.  

Liiton syyskokouksessa 

1. vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten; 

2. valitaan joka kolmas vuosi liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi toimivuodeksi; 

3. päätetään liittohallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus; 
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4. päätetään jäsenmaksun suuruudet; 

5. valitaan jäsenet liittohallitukseen erovuorossa olevien tilalle;   

6. valitaan tarvittaessa neljäksi (4) vuodeksi liiton kurinpitolautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja muut jäsenet sekä hyväksytään tarvittaessa muutokset kurinpitomääräyksiin;  
 

7. valitaan tilintarkastusyhteisö tai (1) auktorisoitu tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja 

8. päätetään liiton edustusta koskevista asioista; 

9. keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista. 

17 § Varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä on oikeus lähettää liiton 
kokouksiin yksi (1) äänioikeutettu edustaja sekä enintään kaksi (2) lisäedustajaa, joilla on puheoikeus, mutta 
ei äänioikeutta. Äänioikeutettu edustaja voi käyttää vain yhden varsinaisen jäsenen äänet. 
 

Liiton kokouksissa on kaikilla vähintään kuusi (6) kuukautta liittoon kuuluneilla varsinaisilla jäsenillä yksi (1) ääni 
sekä lisäksi enintään neljä (4) lisä-ääntä edellisen vuoden toiminnan perusteella. Lisä-äänet määräytyvät liiton 
kokouksessa hyväksyttyjen ehdottomien luokitteluperusteiden mukaisesti.    

Kokouksessa saa kukin varsinainen jäsen kuitenkin käyttää enintään 1/5 saapuvilla olevien edustajien yhteisestä 
äänimäärästä. 

Liiton luottamustehtävissä toimivilla henkilöillä sekä liiton työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouk-
sissa. Liiton kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin.  

18 §  Liittohallituksen puheenjohtaja avaa liiton kokoukset, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sih-
teeri, pöytäkirjan tarkastajat, sekä ääntenlaskijat. Kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannatta-
nut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan tai äänten 
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa äänestyksissä äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jo-
hon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

19 § Kutsu liiton kokouksiin sekä esityslista julkaistaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta liiton virallisilla 
verkkosivuilla. Muut tiedonannot julkaistaan liiton virallisilla verkkosivuilla. Liiton kokouksen päivämäärä julkais-
taan liiton virallisilla verkkosivuilla vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. 

Liittokokoukselle voivat jäsenet ja liiton toimielimet tehdä aloitteita, jotka liittohallituksen on oman lausuntonsa 
kanssa esitettävä kokoukselle. Aloitteet on toimitettava liiton toimistoon viimeistään kolme (3) viikkoa ennen 
liittokokousta. 

20 § Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema liittohallitus, jonka muodostaa puheenjohtaja, joka valitaan kol-
meksi (3) toimintavuodeksi ja kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kolmeksi (3) toimintavuodeksi kerrallaan.  

Liittohallituksesta kolmasosa on erovuorossa vuosittain. Puheenjohtaja tai jäsen voidaan valita liittohallitukseen 
korkeintaan kahdeksi (2) peräkkäiseksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja voidaan valita myös korkeintaan kaksi pe-
räkkäistä kautta toimineiden jäsenten keskuudesta.  Jos puheenjohtaja tai jäsen kesken toimikauttaan estyy teh-
tävänsä hoitamisesta, voi liitto valita yhdistyksen kokouksessa hänen sijaansa toisen hänen jäljellä olevaksi toi-
mikaudekseen. 

21 § Ensimmäisessä kokouksessaan liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
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22 § Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun viisi 
(5) liittohallituksen jäsentä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. 

Kokous on kutsuttava koolle 14 vrk:n kuluessa siitä, kun vaade on tullut liiton toimistoon. 

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun kutsu on toimitettu kaikille liittohallituksen jäsenille ajoissa, ja kun paikalla 
on puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) liittohallituksen jäsentä, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapu-
heenjohtaja ja vähintään neljä (4) liittohallituksen jäsentä. 

Liittohallitus voi tehdä päätöksiä myös puhelinkokouksessa, sähköpostitse, tietoverkon välityksellä, videoko-
kouksessa, taikka muuten sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa liittohallituksen jäsenten yhteydenpidon 
päätöksenteon aikana. Liittohallituksen puheenjohtaja voi kuitenkin määrätä, että osa kokouksista on pidettävä 
perinteisenä kokouksena sovitussa paikassa. 

Liittohallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, 
voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa. Liittohallitus voi myöntää läsnäolo- ja 
puheoikeuden muillekin henkilöille. 

23 § Liittohallituksen tulee huolellisesti hoitaa liiton asioita ja johtaa sen toimintaa lain ja liiton sääntöjen mukaisesti. 

Liittohallituksen tehtävänä on muun muassa: 
 

1. edustaa liittoa; 

2. hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet; 

3. kutsua koolle liittokokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset; 

4. hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista kirjaa, laatia vuosikertomukset sekä 
pitää jäsenluetteloa; 

5. myöntää Suomen mestaruuskilpailujen, kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen järjestämisluvat sekä osal-
listumisluvat ulkomaisiin kilpailuihin ja määrätä arvokilpailujen johtajat; 

6. valita työryhmät ja niiden jäsenet sekä vahvistaa niiden toimintaa ohjaavan ohjesäännön;  
 

7. valmistella kurinpitomääräysten muutokset ja päivitykset jäsenkokoukselle  

8. valita liiton edustajat ulkomaisiin kokouksiin;  

9. kehittää, valvoa ja ohjata uintiurheilua sekä uinti- ja hengenpelastustaidon levittämistä maassamme; 

10. ottaa palvelukseen ja erottaa liiton toiminnanjohtaja, määritellä hänen tehtävänsä ja sopia hänen työsopi-
muksestaan; 

24 § Vaalivalmistelutoimikunnan muodostaa puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä, jotka kaikki valitaan liiton kevätko-
kouksessa vuodeksi kerrallaan.  

Vaalivalmistelutoimikunnan tehtävistä ja toiminnasta määrätään erillisessä liittokokouksen vahvistamassa vaali-
valmistelutoimikunnan ohjesäännössä. 

25 §  Kurinpitovalta  
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1. Jäsenseuraan, jäsenseuran jäseneen ja muuhun toimijaan voidaan kohdistaa liiton kokouksen hyväksymiä 
liiton kurinpitomääräysten  mukaisia rangaistuksia.  
  

2. Liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton syyskokouksen valitsema kurinpitolautakunta.  
 

3. Kurinpitolautakunnan toimikausi alkaa liiton sen syyskokouksen, jossa lautakunta on valittu, päättymisestä ja 
kestää neljän vuoden kuluttua pidettävän liiton syyskokouksen loppuun.  
 

4. Kurinpitolautakunta on toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä. 
 

5. Kurinpitolautakunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kolmesta jäsenestä. Vähintään 
yhdellä jäsenellä tulee olla oikeustieteellinen tutkinto. Kurinpitolautakunnassa on molempien sukupuolien 
edustus.  
 

6. Kurinpitolautakunnan jäsenten tulee olla toiminnassaan ehdottoman puolueettomia. Jäsenen tulee pidättyä 
sellaisen asian käsittelystä, jossa hänen puolueettomuutensa vaarantuu. Jäsenet eivät saa olla liittohallituksen 
tai liiton ohjesäännön mukaisten työryhmien jäseniä eivätkä liiton henkilöstöä.  
 

7. Kurinpitolautakunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä 
on läsnä. Varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä. 
 

8. Jos kurinpitolautakunnan jäsen eroaa tai on estynyt toimimaan lautakunnan jäsenenä, liittokokous valitsee 
hänen tilalleen uuden henkilön lautakunnan toimikauden loppuun. 

 
9. Kurinpitolautakunnan  toimivallasta, rangaistavista teoista, kurinpitomenettelystä   ja rangaistuslajeista sää-

detään tarkemmin liiton kokouksen hyväksymissä liiton kurinpitomääräyksissä.  
 
10. Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1. 2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen 

antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.     
 

26 §  Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin, sekä varapuheenjohtaja yh-
dessä jonkun liittohallituksen tähän tehtävään määräämän toimihenkilön kanssa. 

 
Liittohallituksen puheenjohtajasta käytetään nimitystä liiton puheenjohtaja. 
 

27 § Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

Liiton tilit jätetään liiton vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ym. asiakirjojen seuraamina helmikuun loppuun men-
nessä tilintarkastajille, joiden tulee kahden viikon kuluessa jättää tilintarkastuslausunto liittohallituksen puheen-
johtajalle. 

28 §    Nämä säännöt voidaan muuttaa, jos siitä tehtyä ehdotusta kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa edustetusta 
äänimäärästä. 

29 §   Liitto voidaan purkaa, jos siitä tehtyä ehdotusta on kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajalla pide-
tyssä kokouksessa kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa edustetusta äänimäärästä. 

30 §   Jos liitto on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jäänyt omaisuus edellisessä pykälässä mainituissa 
kokouksissa tehtyjen päätösten mukaan käytettävä näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteutta-
miseksi. 

 


