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                                          TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 

Johdantona: 
 
Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry. on perustettu 18.9.1987. Seura täyttää siis 30-vuotta. 
Varsinainen ensimmäinen toimintavuosi oli 1988, tuleva vuosi on 29. varsinainen toimintavuosi. 
Autourheiluseuramme säännöt määrittävät, että tarkoituksenamme on olla edistämässä 
autourheilua, ylläpitää sen asemaa harrasteena ja urheiluna sekä pyrkiä kehittämään 
liikennekasvatusta. 
Tulevanakin vuonna on tarkoitus jatkaa jäsenistöä huomioivaa linjaa lajista riippumatta sekä 
edistää jäsenistön yhteenkuuluvuutta, niin että seuraamme olisi helppo kuulua. 

 
Hallituksemme: 
 
Seuramme hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä, sekä kaksi 
varajäsentä. Hallitus päättää vuosittain apunaan toimivista toimikunnista. Näitä ovat mm. 
järjestelytoimikunnat ja tapahtumatoimikunnat. Hallituksen on tarvittaessa käytettävä 
asiantuntija-apua. 
 
Sääntömääräiset kokoukset: 
 
Seuramme säännöt määrittelevät, että meillä on kaksi vuosikokousta; kevät- ja syyskokoukset. 
Kevätkokous on nk. tilikokous ja syyskokous nk. vaalikokous. 
Hallituksen on järjestettävä ylimääräisiä vuosikokouksia, jos asiat tai yhdistyslaki niin vaativat. 
 
Tiedotamme: 
 
Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu edelleen sähköpostitse ja kotisivuillamme. 
Postitse tapahtuvaa tiedottamista teemme tarvittaessa, asioiden niin vaatiessa. 
 
Koulutus: 
 
Kannustamme jäsenistöämme osallistumaan toimintaamme tukeviin koulutuksiin.  
Koulutuskulut maksaa seura lukuun ottamatta tutkintokoulutuksia. 
 
 
Varainhankinta: 
 
Seuramme pääsääntöinen tulonlähde on järjestämämme kilpailut ja muut mahdolliset 
tapahtumat.  
Jäsenmaksuilla maksamme jäsenmaksua AKK:lle, ja kustannamme tiedottamisesta ja postituksista 
syntyviä kuluja. 
 
 



Hallitus esittää kokoukselle, että vuosittaiset jäsenmaksut pidetään ennallaan: 
 
- aikuisjäsen 20€  

- kunniajäsen 0€  

- ilmaisjäsen 0€  

- nuorisojäsen, liittyessään alle 15 vuotta 0€  

- kannatusjäsenmaksu 200€  

- liittymisjäsenmaksua emme peri  
 
Kilpailutoiminta: 
 
Pyrimme tukemaan kaikkia AKK:n kilpailijoitamme tasapuolisesti ja järjestämme tarvittaessa 
lajipalavereita sekä yhteisiä kokoontumisia. 
 
Meille on myönnetty AKK:n vuoden 2017 kilpailukalenteriin 4.6 järjestettäväksi FIXUS-Kiveriö Liiga, 
ja 23.-24.9 järjestettäväksi 26. Päijät-Hämeen Ajon. 
 
Järjestämme Kukonkoivussa harjoitusajoja joissa ratkaisemme seuran sisäiset mestaruudet JM-
luokissa. Järjestämme ralli- ja sprintharjoituksia mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. 

 
Kukonkoivu: 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupamme kumoavan päätöksen johdosta toimintamme 
tullee Kukonkoivussa lähitulevaisuudessa päättymään.  
Edellä mainitun päätöksen johdosta, kunnallinen ympäristöviranomainen on käynnistänyt 
sijoituspaikkalupamme purkamisen, ja tehnyt päätöksen sen peruttamisesta. Olemme valittaneet 
tästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Hallitus on linjannut että pyrimme käyttämään kaikki oikeutemme em. päätöksien 
peruuttamiseksi,  jotta toimintamme rata-alueella jatkuisi mahdollisimman pitkään. 
 
Jäsentapahtumat: 
 
Pyrimme järjestämään erilaisia virkistystapahtumia jäsenistöllemme, joihin kuuluu talvi- ja 
kesäpäivät.  Matkoja ja sauna-iltoja järjestämme tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
Muistamiset ja palkittavat: 
 
Seuramme palkitsee ja muistaa lajiensa parhaita ja seurakilpailussa menestyneitä, sekä aktiivisesti 
seuratyössä mukana olleita tekijöitä ja yhteistyökumppaneita vuosittain. 
 
Järjestämme yhdistyksen 30-vuotisjuhlan. 
 
 

 
Toiminnallista ja menestyksellistä autourheiluvuotta 2017 

 


