Uunisaaren Talviuintiseura ry Säännöt
Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 17.12.2019
Päivitetty 17.7.2020 PRH korjausehdotusten mukaisesti.

1§

Yhdistyksen nimi, rekisterinumero, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Uunisaaren Talviuintiseura ry. Patentti- ja rekisterihallituksen
y-tunnus on 3052600-3 (rekisterinumero on 177182), kotipaikka Helsinki ja virallinen
kieli suomi.

2§

Yhdistyksen tarkoitus, toiminta ja viestintä
Uunisaaren Talviuintiseuran tarkoitus on edistää talviuintiharrastusta fyysisen ja
psyykkisen kunnon sekä terveyden ylläpitäjänä.
Uunisaaren Talviuintiseura on Suomen Ladun jäsenyhdistys. Seuran maksamaa
jäsenmaksua vastaan Suomen Latu ylläpitää seuran jäsenrekisteriä, laskuttaa vuotuisen
jäsenmaksun, hoitaa tilitykset seuralle sekä tarjoaa alustan seuran verkkosivuille.
Maksuun sisältyy myös seuran jäsenien vakuutus tapaturman varalta.
Tarkoituksen toteuttamiseksi Uunisaaren Talviuintiseura
- vuokraa talviuintipaikan ja pukutilat Helsingin kaupungin Liikunnan ja kulttuurin
toimialan Ulkoilupalvelut -yksiköltä sekä noudattaa tämän vuokrasopimuksen ehtoja
- vuokraa sauna- ja pukuhuonetilat Uunisaaressa toimivalta yrittäjältä sekä noudattaa
vuokrasopimuksen ehtoja
- jakaa käyttämiensä viestintäkanavien kautta tietoa talviuintiin liittyvistä
ajankohtaisista asioista, julkaisuista sekä tapahtumista
- järjestää talviuintiharrastukseen liittyviä tilaisuuksia jäsenilleen.
Uunisaaren Talviuintiseuran viestintäkanavat ovat:
-

Suomen Ladun yhdistyssivut
jäsenkansiot pukutiloissa sekä saunojen pukuhuoneissa
sähköpostitse toimitettavat jäsenkirjeet
sähköpostitse toimitettava kokouskutsu
kokouskutsu voidaan toimittaa myös postitse jäsenille, joilla ei ole sähköpostia
Uunisaaren Talviuintiseuran suljettu facebook-ryhmä tai muu sosiaalisen median
kanava

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys
ylläpitää yhteyksiä Suomen Latuun sekä muihin talviuintiseuroihin ja voi liittyä muiden
yhdistysten jäseneksi.
JÄSENYYS
3§

Liittyminen
Uunisaaren Talviuintiseuran jäseniksi ovat tervetulleita talviuinnin harrastajat, jotka
sitoutuvat jäsenyyden velvoitteisiin ja käytöksellään edistävät seuran tarkoitusta.
Uunisaaren Talviuintiseuraan liitytään rekisteröitymällä Suomen ladun verkkosivuilla

sekä maksamalla Suomen Ladun sekä Uunisaaren Talviuintiseuran jäsenmaksut. Jäsen
vastaa itse rekisteritietojensa oikeellisuudesta sekä päivittämisestä. Suomen Latu
laskuttaa jäsenmaksut kerran vuodessa ja tilittää maksut Uunisaaren Talviuintiseuralle.
Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
4§

Jäsenrekisteri
Suomen Latu ylläpitää Uunisaaren Talviuintiseuran jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin
käyttöoikeus on seuran puheenjohtajalla sekä sihteerillä ja rekisteriseloste on nähtävillä
Suomen Ladun verkkosivuilla.

5§

Jäsenyyden velvoitteet
Liittymällä Uunisaaren Talviuintiseuraan jäsen hyväksyy seuraavat velvoitteet:
- yhdistyksen kokouksen määräämän ja Suomen Ladun laskuttaman jäsenmaksun
suorittaminen eräpäivään mennessä
- erillisen pukutilan avainmaksun suorittaminen ennen avaimen luovutusta
- yhdistyksen sääntöjen ja vuokrasopimusten ehtojen noudattaminen
- käyntikertojen kirjaaminen seuran ohjeistuksen mukaisesti
- turvallisuusohjeiden noudattaminen, yleisen siisteyden ylläpitäminen ja hyvän
yhteishengen luominen sekä uima- ja saunakavereiden huomioiminen ja
kunnioittaminen

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
6§

7§

Eroaminen
Uunisaaren Talviuintiseuran jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
seuran hallitukselle sekä Suomen Ladun jäsenrekisteriin laskutuksen päättämiseksi.
Erotessa suoritettuja maksuja ei palauteta. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä ja
poistetaan jäsenrekisteristä, mikäli jäsenmaksu on suorittamatta yli kolme kuukautta
eräpäivästä.
Erottaminen
Hallituksen päätöksellä jäsen voidaan myös erottaa mikäli hänen toimintansa ei ole
velvoitteiden mukaista tai haittaa yhdistyksen päämäärän toteutumista tai vahingoittaa
sen mainetta. Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

PÄÄTÖKSENTEKO
8§

Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään marras-joulukuussa. Mikäli jäsen haluaa tuoda asian
kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava hallitukselle viimeistään kokoukseen
ilmoittautumisen yhteydessä.
Uunisaaren Talviuintiseura ry:n vuosikokouksen asialista:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
5. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Valitaan hallitukseen kolme tai neljä jäsentä
Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja sekä yksi
varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa
ja tilejä
Esitetään yhteenveto talviuintikauden tapahtumista
Suunnitellaan seuraavan kauden toiminta hallituksen esityksen pohjalta
Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta
seuraavalle vuodelle perustuen toimintasuunnitelmaan
Päätetään yhdistyksen sääntöjen muutoksista
Käsitellään muut asiat
Päätetään kokous

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
YHDISTYKSEN HALLINTO
9§ Hallitus
Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 2-3 jäsentä sekä yksi varajäsen.
Hallituksen ja puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitus päättää
järjestäytymiskokouksessaan muista hallituksen jäsenten vastuualueista (sihteeri,
taloudenhoitaja, muut tehtävät).
10§

Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Hallituksen puheenjohtajalla sekä taloudenhoitajalla on yhdistyksen
nimenkirjoitusoikeus.

11§

Tilikausi ja toimikaudet
Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen toimintakausi on kaksi
kalenterivuotta, toiminnantarkastajien yksi kalenterivuosi. Talviuintikausi on Helsingin
kaupungin vuokrasopimuksen mukainen.

PURKAUTUMINEN
12§

Yhdistyksen toiminnan purkautuessa velkojen jälkeen jäävät varat käytetään
talviuinnin edistämiseen.

YHDISTYSREKISTERIIN MERKITSEMINEN
13§

Muutosilmoitus
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja
rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

14§

Purkautumisilmoitus
Yhdistyksen purkautumisesta on puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä Patentti- ja
rekisterihallitukselle ilmoitus, josta käy ilmi, ketkä ovat toimineet selvitysmiehinä sekä
että selvitys on saatettu loppuun.

