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Kurinpitojaoston johtosääntö (vahvistettu seuran kokouksessa 22.4.2021) 

 

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt: 

 

Jaoston kuripitomääräysten alaisia ovat Vaasan Uimaseuran järjestämässä toiminnassa mukana olevat 

uintiurheilulajien harrastajat (mm. uimarit, uimakoululaiset, vesipalloilijat, uimahyppääjät, taitouimarit) 

 

2 § Rikkomuksen laatu 

 

Rangaista voidaan sitä, joka rikkoo Vaasan Uimaseuran säännöissä mainittuja liikunnan ja urheilun 

eettisiä periaatteita seuraavalla tavalla: 

- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran 

toiminnassa tai sen ulkopuolella 

- tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilainteisiin 

- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 

- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu 

- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako 

teosta rikosoikeudellinen rangaistus 

- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella 

 

3 § Rangaistuslajit 

 

Rangaistuslajeja ovat:  

- varoitus 

- harjoituskielto, leirikielto ja/tai kilpailukielto 

 

Kilpailukielto voidaan määrätä tietyksi määräksi kilpailuja, määräajaksi tai väliaikaiseksi. Harjoituskielto 

ja/tai leirikielto voidaan määrätä väliaikaiseksi. Väliaikainen kielto voi tulla kysymykseen esimerkiksi, 

kunnes jaosto on antanut päätöksensä tai silloin kun jaosto on päättänyt siirtää tapauksen hallituksen 

päätettäväksi.  

 

4 § Rankaisuoikeus 

 

Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on Vaasan Uimaseuran 

kurinpitojaosto, johon kuuluu seuran puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, kilpailu- ja valmennustoimikunnan 

puheenjohtaja sekä uimaopetuksesta vastaava. Hallitus voi täydentää jaostoa 1-3 henkilöllä. Päätöksen 

antavat kaksi jaoston jäsentä. 

 

5 § Ilmoitus rikkomuksesta 

 

Ilmoituksen rikkomuksesta voi tehdä uimari, uimakoululainen tai heidän huoltaja/vanhempansa. Lisäksi 

ilmoituksen voi tehdä valmentaja, kilpailutoimitsija tai uimahallin henkilökunta. Painavista syistä voidaan 

jaoston tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta. 

 

6 § Asianosaisen kuuleminen 

 

Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta 

merkityksellistä aineistoa. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn 
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kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman 

sitä.  

 

Kun kuullaan alaikäisiä, täytyy vanhempia informoida ja saada heiltä lupa, sekä antaa heille mahdollisuus 

olla mukana kuulemisessa. 

 

Jos huoli herää alaikäisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, on perusteltua tehdä lastensuojeluilmoitus. 

Neuvoa voi pyytää ottamalla yhteyttä oman alueen päivystävään lastensuojelun sosiaalityöntekijään. 

 

7 § Päätös rangaistuksesta 

 

Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen huoltajalleen kirjallinen päätös sähköpostilla viikon 

kuluessa päätöksen antamisesta. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen 

huoltajalleen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. 

 

8 § Valitusoikeus 

 

Rangaistulla on oikeus valittaa seuran kurinpitojaoston päätöksestä seuran hallitukselle. Valitus tulee 

toimittaa seuran toiminnanjohtajan sähköpostiin seitsemän päivän kuluessa kirjallisen päätöksen 

lähettämisestä. 

 

9 § Rangaistuksen täytäntöönpano 

 

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön välittömästi, vaikka siitä valitetaankin seuran hallitukselle.  

 

Väliaikeinen harjoituskielto, leirikielto ja/tai kilpailukielto pannaan täytäntöön, vaikka asian käsittely 

siirretään seuran hallituksen päätettäväksi. 

 

Kurinpitovaliokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen 

käsittelyn ajaksi. 

mailto:taina.reini-vierikko@vus.fi

