
Suomen Urheilumanagerit ry 

Yhdistyksen säännöt (2021) 

 

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Urheilumanagerit – Finlands Idrottsmanager. 
 

2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 
 

3. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää urheilijoiden ammattimaista asioiden hoitoa, edistää 
urheilijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja urheilun parasta sekä toimia 
urheilumanagerien, agenttien ja muiden urheilijoiden asianhoitajien yhteydenpitoelimenä. 
 
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan muun muassa ylläpitämällä suhteita kotimaisiin ja 
kansainvälisiin urheilujärjestöihin ja – organisaatioihin, jakamalla urheilumanagerointia 
koskevaa informaatiota, vaikuttamalla urheilumanagerointia koskeviin määräyksiin sekä 
järjestämällä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 
omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
 

4. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä urheilumanagerointiin perehtyneen 
henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja eettiset ohjeet. 
 
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen tai oikeushenkilön, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen 
toimintaa. 
 
Jäsenille voidaan määrätä yhdistyksen vuosikokouksessa vuotuinen jäsenmaksu. 
Vuosikokouksessa voidaan päättää myös uusilta jäseniltä perittävästä liittymismaksusta. 
Hallitus voi irtisanoa jäsenyydestä, jos jäsenmaksuja ei makseta. 

 

5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) mutta enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. 

Hallitus voi nimittää vuosittain yhdistyksen asioita hoitamaan toiminnanjohtajan. 

 

 



 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä 
yhdessä sekä hallituksen nimeämä toiminnanjohtaja yksin.  

 
7. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajan tulee antaa lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 
vuosikokousta yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen tileistä ja hallinnosta. 

 
8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen 

toukokuun loppua. Vuosikokoukselle nimetään pitopaikka, mutta osallistuminen voidaan 
mahdollistaa myös videokokouksena. 
Kokouksissa kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Tasatilanteissa puheenjohtajan ääni ratkaisee, 
paitsi henkilövalinnoissa arpa. 
 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle kirjallisena 
vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. 
Vuosikokouksen valinnoissa huomioidaan alueellinen ja sukupuolinen tasa-arvo 
mahdollisuuksien mukaan sekä vaihtuvuus. 

 
9. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

A. Kokouksen järjestäytyminen 
B. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
C. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
D. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet 
E. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Päätetään hallituksen 

jäsenten määrä ja valitaan muut hallituksen jäsenet 
F. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 
G. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
10. Yhdistyksen kurinpito 

Yhdistys on määritellyt toiminnalleen eettiset ohjeet, joiden noudattamista jäseniltä 
edellytetään. Yhdistyksen hallitus voi määrätä kurinpitotoimia sääntöjen ja eettisten 
ohjeiden rikkomuksista. Kurinpitona on huomautus, varoitus, määräaikainen jäsenyydestä 
erottaminen ja jäsenyydestä erottaminen. 
Jäsenmaksujen laiminlyönti on peruste jäsenyydestä erottamiseen.  

 
11. Yhdistyksen purkautuessa tai lakatessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 

tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 


