
Urjalan Urheiluautoilijat ry:n säännöt: 

1§   Yhdistyksen nimi on Urjalan Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikka Urjala 

2§  Yhdistyksen tarkoituksena on urheiluautoilun edistäminen Urjalassa  ja sen ympäristössä järjestämällä 

kilpailuja, näytöksiä, kokouksia, esitelmiä sekä muita samantapaisia autoalaan liittyviä tilaisuuksia. 

Tarkoituksensa saavuttamiseksi voi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 

3§  Yhdistyksen vuosijäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen, autourheilua harrastava henkilö, joka 

alistuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Tullakseen hyväksytyksi täytyy vähintään neljän 

hallituksen jäsenen kannattaa anomusta. Yhdistyksen jäsenistä saa korkeintaan 1/3 olla ulkomaalaisia. 

4§  Yhdistyksen jäsenet ovat: 
- Kutsuttuja kunniajäseniä 
- Ainaisjäseniä 
- Kannattajajäseniä, joina voivat olla myös rekisteröidyt yhdistykset  sekä muut fyysiset ja juriidiset 

Henkilöt 
- Vuosijäseniä 

Yhdistykselle voidaan valita kunniapuheenjohtaja hänen elinajakseen. Yhdistyksen jäsenet 

kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäseniä lukuun ottamatta maksavat yhdistyksen liittyessään liittymismaksun 

sekä jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vaalikokous. 

5§  Jäsenen, joka ei ennen kalenterivuoden loppua ole lainmukaisesti ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä, 

katsotaan pysyvän jäsenenä seuraavankin vuoden. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen jäsenmaksun 

laiminlyönnin johdosta, tai jos jäsen on toiminut vastoin hyviä tapoja, yhdistyksen sääntöjä tai 

tarkoitusperiä. Tällöin täytyy vähintään neljän hallituksen jäsenen kannattaa eroamista. 

6§ Yhdistyksen asioita hoitaa puheenjohtaja ja kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä käsittämä hallitus. 
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan, 
hallituksen jäsenistä eroaa, ensimmäistä kokonaista toimintavuotta (1967) lukuun ottamatta, vuosittain 
kolme (3). Ensimmäisellä kerralla tapahtuu eroamisvuoron määräytyminen arvalla, sen jälkeen vuoron 
mukaan. 
Puheenjohtajan ja hallituksen valitsee vaalikokous. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja kolmen jäsenen läsnä ollessa. 
 

7§  Hallituksen tehtäviin kuuluu: 
- Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien saavuttamiseksi 
- Hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat sekä asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia ja valvoa niiden 

työtä 
- Vastata yhdistyksen omaisuuden ja talouden hoidosta sekä kirjanpidosta 
- Jos katsoo tarpeelliseksi valita avukseen asiamies, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut toimihenkilöt - 

näiden henkilöiden valinnan voi hallitus siirtää vaalikokoukselle 
- Laatia vuosikertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä valmistaa muut 

vuosikokouksessa ja vaalikokouksessa käsiteltävät asiat 
- Toimeenpanna vuosi-,vaali -ja ylimääräisten kokousten päätökset 
- Määrätä ja tiedoksi saattaa sääntöjen edellyttämällä tavalla kokousten paikka ja aika 
- Ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet 
- Tehdä vuosikokoukselle ehdotus kunniajäsenistä 
- Pitää jäsenluetteloa 

- Järjestää kilpailut, näytökset sekä muut 2.§ :ssä edellytetyt tilaisuudet ja vahvistaa kilpailunsäännöt 



- Hoitaa yhteistoimintaa muitten moottorialan yhdistysten ja liittojen kanssa 
- Ajaa asioita yhdistyksenlukuun oikeuksissa ja virastoissa 

 

8§  Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksenjäsentä 

yhdessä 

9§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 

1/10 jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa 

käsiteltävät asiat. Kutsu tapahtuu samoin kuin vaali- ja vuosikokoukseen. Puhetta johtaa hallituksen 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Yhdistyksen kokous on, lukuun ottamatta 

näiden sääntöjen 12.§:n mukaisen asian käsittelyä, päätösvaltainen silloin, kun 1/10 yhdistyksen jäsenistä 

on paikalla. 

10§ Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä tarkastettavaksi tilintarkastajille 

viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, ja tulee tilintarkastajien palauttaa tilit lausuntoineen 

hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta. 

11§ yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: vuosikokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa ja 
vaalikokous, joka pidetään loka-marraskuussa. Kutsu vaali -  ja vuosikokoukseen julkaistaan ainakin Urjalan 
Sanomissa tai jossakin muussa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai lähetetään postitse 
jokaiselle jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja on kokouskutsussa otettava 
huomioon yhdistyslain määräykset. 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  
- Esitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään 

Tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä tilivuodelta. 
- Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta 
- Käsitellään muut asiat, jotka hallitus vuosikokoukselle esittää 

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 
- Valitaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet 
- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille varamiehet 
- Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
- Hyväksytään talousarvio seuraavalle toimintakaudelle 
- Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

12§  Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, päättää kokous sen jäljelle jääneiden varojen luovuttamisesta 
jollekin moottoriurheilua edistävälle laitokselle tai rekisteröidylle yhdistykselle maassamme, käytettäväksi 
sen tarkoitusperien edellyttämällä tavalla. 
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin että vähintään kaksi 
kolmatta osaa (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä. Ellei puolta jäsenmäärää ole saapuvilla, on uusi, samalla 
tavoin koolle kutsuttu ylimääräinen kokous määrättävä pidettäväksi aikaisintaan neljä(4) viikkoa kokouksen 
jälkeen ja voidaan siinä kokouksessa huolimatta jäsenten luvusta tehdä päätös yhdistyksen purkamisesta, 
kun se tapahtuu vähintään kaksi kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. 
 



13§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen kahdessa peräkkäisessä vähintään 
kolmen viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä 
tehty päätös. 
 

14§ muissa kohdin menetellään, kuten yhdistyslaki määrää 
 


