Turun Urheiluautoilijat ry

SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Turun Urheiluautoilijat ry. Yhdistyksen kotikunta on Turku.

2 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, kilpa- ja huippu-urheilun ja
liikennekasvatuksen edistäminen ja kehittäminen Turussa ja sen ympäristössä.

3 § TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym.
autourheiluun ja liikennekasvatukseen liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus ja
harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä autourheilutoimintaa.
Yhdistys voi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä järjestää varojen hankintaa
tarkoituksensa saavuttamiseksi. Yhdistys voi harjoittaa kioski-, majoitus- ja
ravitsemusliikettä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja
arvopapereita.

4 § JÄSENET
Varsinaiset jäsenet:
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja toiminnan ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen puheenjohtajana
erityisesti ansioituneen jäsenensä. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja
kerrallaan. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa
erityisesti ansioituneen jäsenensä.
Kannattavat jäsenet:
Kannattavaksi jäseneksi eli tukijäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai
oikeustoimikelpoisen yhteisön.
Jäsenmaksut:
Jokainen varsinainen ja kannattava jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään
liittymismaksun sekä vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jotka yhdistyksen
syyskokous vahvistaa. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5 § VALTAKUNNALLINEN JÄSENYYS
Yhdistys voi kuulua jäsenyhdistyksenä tarkoitustaan edellyttämään alan valtakunnalliseen
liittoon ja piiriin. Liittymisestä päättää yhdistyksen kokous, joka on kutsuttava koolle näiden
sääntöjen mukaisesti.

6 § YHDISTYKSEN JOHTO
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovalta on
hallituksella.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSJÄRJESTELYT JA PÄÄTÖKSEN TEKO
Varsinaiset kokoukset:
Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous maaliskuun
ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous:
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus niin päättää tai milloin
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun
asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä
viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti
pyydetty.
Kokouskutsu:
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta Turussa
ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisesti yhdistyksen jäsenille lähetettävällä
kokouskutsulla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla .
Kokouspaikan ja -ajan määrää hallitus.
Äänivalta:
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla jäsenmaksuvelvoitteensa
suorittaneella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.
Päätökset:
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi
henkilövaaleissa arpa.
Läsnäolo- ja puheoikeus:
Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin sitä pyytäville
henkilöille.
Aloiteoikeus:
Oikeus aloitteen tekemiseen yhdistyksen kokoukselle on yhdistyksen jäsenillä. Aloitteet on
jätettävä yhdistyksen puheenjohtajalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.
Hallitus esittää tehdyt aloitteet lausunnollaan varustettuina yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT
Kevätkokous:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat.
- Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
- Vahvistetaan kokouksen esityslista.
- Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
- Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
- Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.
- Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus
nimetä edustajansa.
- Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta.
Syyskokous:
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat.
- Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
- Vahvistetaan kokouksen esityslista.
- Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma.
- Päätetään jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, toiminnantarkastajan ja
hallituksen jäsenten palkkioista sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvio.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
- Valitaan hallituksen erovuoroisten neljän (4) jäsenen tilalle uudet jäsenet seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi. Ensimmäisellä kerralla määrätään arvalla valituista kahdeksasta (8)
hallitusjäsenestä puolet vuoden päästä erovuoroon.
- Valitaan hallituksen kaksi (2) varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
- Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varatarkastaja
- Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.

9 § HALLITUS
Tehtävät:
- Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja kokousten päätösten mukaisesti sekä
valvoa sääntöjen noudattamista.
- Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja sihteeri, joka voi olla hallituksen
ulkopuolelta.
- Valita muut tarvittavat toimihenkilöt, toimikunnat ja jaostot sekä valvoa ja ohjata näiden
toimintaa hallituksen vahvistaman ohjesäännön mukaisesti.
- Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
- Valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle.
- Hoitaa yhteistoimintaa alan muiden moottoriurheiluyhdistysten valtakunnallisten ja
alueellisten elinten kanssa.
- Valita edustajat niihin elimiin, joihin hallituksella on valintaoikeus.
- Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muilta vastaavilta järjestöiltä
anottavista merkeistä sekä huomionosoituksista.

Päätösvaltaisuus:
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna
vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
henkilövalinnoissa arpa.
Nimenkirjoittajat:
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen varsinaista
jäsentä yhdessä.
Toiminta- ja tilivuosi:
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta ja
ne on palautettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa myöhemmin.

10 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenen erotessa yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen
on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitukset, jotka jäsenelle sinä kalenterivuotena
kuuluvat, jona eroaminen tapahtuu.
Jos yhdistyksen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan hallituksen vahvistamaan määräpäivään
mennessä taikka jos jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, on hallituksella
oikeus erottaa jäsen. Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen
kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous hyväksyy vähintään
kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti,
muussa tapauksessa se raukeaa.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi
yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu.
Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö
annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon
väliajoin pidetyssä kokouksessa. Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava
autourheilua tai liikennekasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen
kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

12 § YHDISTYSLAKI
Kaikessa muussa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.
Nämä säännöt on rekisteröity oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistossa
30.9.2017
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