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LIITON SÄÄNNÖT 
 

 

1. Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, josta näissä säännöissä 
myöhemmin käytetään nimitystä Liitto. Liiton nimen ruotsinkielinen käännös on Finlands 
Simundervisnings- och Livräddningsförbund ja epävirallinen englanninkielinen käännös Finnish 
Swimming Teaching and Lifesaving Federation.  
 
Liiton nimen epävirallinen lyhenne on suomeksi SUH ja ruotsiksi ja englanniksi FSL. 
 
Liiton toimialueena on koko maa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
2 § Liiton tarkoituksena on toimia niiden uimaopetus- ja hengenpelastusalalla työskentelevien 
yhdistysrekisteriin merkittyjen jäsenjärjestöjen ja muiden oikeuskelpoisten yhteisöjen 
keskusjärjestönä, jotka näiden ja omien sääntöjensä edellyttämin tavoin edistävät maassamme 
tapahtuvaa uimaopetus- ja hengenpelastustyötä sekä niihin liittyvää olosuhdetyötä. 
 
3 § Tarkoitustaan Liitto toteuttaa: 
 

1. tekemällä uimaopetus– ja hengenpelastusalalla vaikuttamistyötä koulutuksen, neuvonnan 
ja tiedottamisen avulla;  
 

2. kiinnittämällä valtion, kuntien ja muiden alan toimijoiden huomiota uimaopetus- ja 
hengenpelastustoiminnan kehittämiseen ja niille tarpeellisten olosuhteiden ja välineiden 
riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen; 

 
3. harjoittamalla uimaopetus- ja hengenpelastusalaa sekä uinnin olosuhteita käsittelevän 

materiaalin julkaisemista sekä valmistamalla uimaopetukseen ja hengenpelastukseen 
liittyvää koulutusmateriaalia; 

 
4. määrittelemällä ja vahvistamalla kurssisisällöt ja pätevyydet sekä järjestämällä alaan 

liittyvää koulutusta; 
 

5. solmimalla ja ylläpitämällä kansallisia ja kansainvälisiä suhteita uimaopetus- ja 
hengenpelastustyön sekä niihin liittyvän olosuhdetyön alalla; 

 
6. seuraamalla ja edistämällä alalla tapahtuvaa tutkimustyötä; 

 
7. hankkimalla ja jakamalla avustuksia uimaopetus- ja hengenpelastustyön sekä niihin 

liittyvän olosuhdetyön tukemiseksi. 
 
4 § Liitto on oikeutettu asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemaan keräyksiä, arpajaisia ja 
huvitilaisuuksia. Se saa vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi. Liitto 
voi myös omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa alaa koskevien välineiden ja merkkien valmistusta ja 
kauppaa. 
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2. Liiton jäsenet 
 

5 § Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi Liiton hallitus hyväksyä yhdysrekisteriin merkityn uimaopetus- 
ja hengenpelastusalalla työskentelevän yhdistyksen ja muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka toimii 
Liiton tarkoitusperien hyväksi valtakunnallisella pohjalla ja joka sitoutuu noudattamaan liiton 
sääntöjä. 
 
Liiton kannatusjäseneksi voi Liiton hallitus hyväksyä henkilön tai yhteisön, joka haluaa tukea Liiton 
toimintaa.  
 
Liiton varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi pyrkivän tulee pyytää jäsenyyttä kirjallisesti 
Liiton hallitukselta. 
 
6 § Jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syysliittokokous. 
 
7 § Liitosta eroaminen tapahtuu hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tehtävällä kirjallisella 
ilmoituksella taikka ilmoittamalla siitä suullisesti Liiton kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa 
Liiton toimintavuoden päättyessä. 
 
8 § Liiton ja sen jäsenten tulee sitoutua kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja 
Kansainvälisen Hengenpelastusliiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin 
vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien 
muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 
 
9 § Hallitus voi antaa Liiton ansiomerkin tai muun tunnustuksen henkilölle, joka toiminnallaan on 
huomattavasti edistänyt Liiton tarkoitusperien toteuttamista. Erittäin ansioitunut henkilö voidaan 
varsinaisen liittokokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua Liiton kunniapuheenjohtajaksi tai 
kunniajäseneksi. 
 
 

3. Liiton hallinto ja hoito 
 
10 § Liiton päättäviä elimiä ovat varsinaiset liittokokoukset, kevätliittokokous ja syysliittokokous 
sekä ylimääräiset liittokokoukset. Toimeenpanevana elimenä on Liiton hallitus, jolla voi olla 
apunaan työvaliokunta ja valiokuntia. 
 
Liiton tili- ja toimintakautena on kalenterivuosi. 
 
Kevät- ja syysliittokokous sekä ylimääräiset liittokokoukset 
 
11 § Kevätliittokokous on pidettävä huhtikuun 30. päivään ja syysliittokokous marraskuun 30. 
päivään mennessä aikana ja paikassa, mitkä hallitus määrää. 
 
Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai hallitus katsoo 
tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti pyytänyt 
määrätyn asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kahden kuukauden 
kuluessa pyynnön esittämisestä. 
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12 § Kutsu liittokokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjeellä postitse tai sähköpostitse varsinaisiin 
liittokokouksiin vähintään kolme viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen liittokokoukseen 
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.  Kokouksen esityslista on samalla tavoin saatettava 
tiedoksi kokouskutsun yhteydessä. Liittokokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten tekemät 
esitykset on toimitettava hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen kokousta. 
 
13 § Liittokokouksiin on varsinaisilla jäsenillä oikeus lähettää yksi täysivaltainen edustaja sekä 
enintään kaksi lisäedustajaa, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  Äänioikeutettu edustaja 
äänestää yhdellä äänellä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. 
 
Jäsenen äänivaltaiseksi edustajaksi liittokokouksiin hyväksytään henkilö, jonka jäsen on tähän 
tehtävään valinnut ja kirjallisesti valinnan vahvistanut. Lisäedustajat kokouksiin on vahvistettava 
myös kirjallisesti. Saman toimikauden aikana ei edustaja saa edustaa kuin yhtä jäsentä. 
 
Liiton hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksissa. Liittokokous voi myöntää 
läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille.  
 
14 § Liiton kokoukset avaa Liiton puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan jompikumpi 
hallituksen varapuheenjohtajista. 
 
Kokous voi tarvittaessa muodostaa keskuudestaan valiokuntia, joiden valmisteltavaksi voidaan 
siirtää määrättyjä käsiteltävänä olevia asioita. 
 
15 § Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa; 

 
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
 
3. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä 

tilintarkastajan lausunto; 
 
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 
 
5. keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista kuitenkin huomioon ottaen 

yhdistyslain 24 §:n määräykset. 
 

Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa; 
 
2. todetaan kokoukseen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
 
3. päätetään liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen muiden jäsenten sekä 

tilintarkastajan palkkioista; 
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4. vahvistetaan liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten ja päätetään 
jäsenmaksujen suuruus; 

 
5. valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja seuraavaa kaksivuotiskautta varten; 
 
6. valitaan muut hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle; 
 
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja tälle varamies tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä 

ja hallintoa; 
 
8. keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista kuitenkin huomioon ottaen 

yhdistyslain 24§:n määräykset. 
 
Hallitus, työvaliokunta ja valiokunnat 
 
16 § Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa sekä toimintaa johtaa syysliittokokouksen valitsema 
hallitus. Hallitukseen kuuluu Liiton puheenjohtajan, joka samalla toimii hallituksen 
puheenjohtajana, lisäksi viisi (5)-kahdeksan (8) muuta jäsentä, joiden toimintakausi on kaksi 
vuotta. Hallituksen jäsenistä erovuorossa on vuosittain puolet tai lähimmäksi puolet. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai jomman kumman varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai jompi kumpi varapuheenjohtajista ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. 
 
Liiton palkallisessa työsuhteessa oleva henkilö ei voi kuulua Liiton hallitukseen. Liiton 
toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä.  
 
17 § Hallituksen tehtävänä on: 
 

1. edustaa Liittoa ja kutsua koolle Liiton kokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja 
toimeenpanna niiden päätökset; 

 
2. hoitaa Liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä Liiton tuloista ja menoista kirjaa sekä laatia 

vuosikertomus; 
3. palkata ja irtisanoa Liiton toimihenkilöt; 

 
4. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää yllä jäsenrekisteriä; 

 
5. valvoa Liiton sääntöjen noudattamista; 

 
6. valvoa, tukea ja avustaa uimaopetus- ja hengenpelastustoimintaa sekä niihin liittyvää 

olosuhdetyötä; 
 

7. ratkaista sen käsiteltäviksi jätetyt erimielisyydet. 
 
18 § Hallitus voi keskuudestaan valita 3-4 -jäsenisen työvaliokunnan, joka hoitaa hallituksen sille 
erikseen määräämiä tehtäviä.  
 
Hallitus voi nimetä valvontansa alaisia muita valiokuntia sekä käyttää apunaan asiantuntijoita. 
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Liiton nimen kirjoittaminen 
 
19 § Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja jompi kumpi varapuheenjohtajista kaksi 
yhdessä tai joku edellä mainituista yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän 
toimihenkilön tai hallituksen jäsenen kanssa. 
 
Tilinpäätös ja tilintarkastus 
 
20 § Hallituksen tulee maaliskuun 1. päivään mennessä jättää edellisen kalenterivuoden tilit 
tilintarkastajalle, jonka tulee maaliskuun 31. päivään mennessä antaa tilintarkastuskertomus 
hallitukselle. 
 
Järjestysmääräyksiä  
 
21 § Hallitus voi erottaa Liitosta jäsenen, joka ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä 
jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään huomattavasti 
vahingoittaa Liittoa tai muutoin toimii vastoin liiton tarkoitusperiä taikka liittokokouksen tai 
hallituksen päätöksiä. 
 
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen liittokokouksen ratkaistavaksi hallitukselle osoitetulla 
kirjallisella ilmoituksella kuukauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.    
 
 

4. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 
 
22 § Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä 
liittokokouksessa ja sen tulee saada tuekseen vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista 
äänistä. 
 
23 § Liiton purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajalla pidetyn 
liittokokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa kummassakin on annettu purkamisen puolesta 
vähintään kolme neljäsosaa äänistä. 
 
24 § Jos Liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat, ellei sen hoidettavina olevista 
rahastoista ja lahjoituksista ole muuta säännöillä määrätty, käytettäväksi purkamisesta päättäneen 
kokouksen määräämällä tavalla liiton tarkoitusperien mukaisesti. 
 
25 § Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 
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