
 
 Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry.  
 
Yhdistyksen SÄÄNNÖT  
 
1 § Nimi ja kotipaikka  
Yhdistyksen nimenä on Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry. ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.  
Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä Päij-HUA.  
Yhdistys on perustettu 8 päivä syyskuuta 1987 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 
  
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu  
Seuran tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen  
ja kehittäminen Päijät-Hämeen maakunnassa ja sen ympäristössä.  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun ja  
liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus-, ja harjoittelutilaisuuksia sekä tukea  
tässä momentissa mainituilla tavoilla jäsenistönsä kilpailuharrastusta.  
Seura voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä sekä  
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa.  
Lisäksi seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.  
 
4 § Jäsenet  
Seuran varsinaiseksi voi liittyä jokainen 15-vuotta täyttänyt henkilö, jonka  
seuran hallitus jäseneksi hyväksyy.  
Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15-vuotias henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.  
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran varsinaisen kokouksen päätöksellä  
kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.  
Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.  
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua seuran 
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.  
Kannattajajäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.  
Nuorisojäsenellä sekä kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei  
äänioikeutta seuran kokouksissa.  
Seura ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.  
 
5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen  
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on 
menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä 
laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös seuran kokouksen tutkittavaksi 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. 
Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille 
siinä kokouksessa, joka ensimmäisenä pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallitukselle on tehty.  



6 § Liittymis- ja jäsenmaksut  
Varsinaiselta jäseneltä kannettavan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, nuorisojäseneltä  
perittävän liittymismaksun ja vuotuisen nuorisojäsenmaksun sekä kannattajajäseneltä perittävän  
vuotuisen kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.  
Maksut on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.  
Hallituksella on oikeus vapauttaa anomuksestaa tai hallituksen esityksestä jäsen vuosittaisen 
jäsenmaksun suorittamisesta sairauden, asevelvollisuuden tai muun hallituksen hyväksymän syyn 
vuoksi.  
Kunniajäsen ja –puheenjohtaja on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.  
 
7 § Seuran kokoukset  
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja 
syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun 
seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Seuran kokouksissa on 
jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla 
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei 
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
Kevätkokouksessa käsitellään:  
1 § Kokouksen avaus  
2 § Valitaan kokoukselle  
a) puheenjohtaja  
b) sihteeri  
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
d) ääntenlaskijat  
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
a) kokouksen kokoon kutsuminen  
b) läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet  
c) läsnäolo-oikeutetut  
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5 § Esitetään vuosikertomus edelliseltä vuodelta  
6§ Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto, päätetään  
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä  
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  
7 § Päätetään kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta  
8 § Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat  



Syyskokouksessa käsitellään:  
1 § Kokouksen avaus  
2 § Valitaan kokoukselle  
a) puheenjohtaja  
b) sihteeri  
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  
d) ääntenlaskijat  
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
a) kokouksen kokoon kutsuminen  
b) läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet  
c) läsnäolo-oikeutetut  
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5 § Päätetään liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen-, ja kannattajajäsenmaksun suuruus  
6 § Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi  
a) toimintasuunnitelma  
b) talousarvio  
7 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi  
8 § Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle  
9 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat  
10 § Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta  
11 § Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat  
 
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.  
 
8 § Kokouskutsu  
Hallituksen on kutsuttava seuran varsinaiset kokoukset koolle vähintään neljäätoista (14) vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla jäsenkirjeellä/jäsenlehdellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse ja seuran kotisivuilla julkaistavalla kutsulla.  
 
9 § Seuran hallinto  
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu 
puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintakaudeksi valitut kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.  
Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa 
puolet arvan perusteella.  
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä toimikunnat, jotka voidaan valita myös 
hallituksen ulkopuolelta.  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.  
 
10 § Tilikausi ja toimintakausi  
Seuran tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava  
edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta 
ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle 
viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.  



11 § Nimenkirjoittajat  
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin ja varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun 
hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen määräämät henkilöt, kukin yksin. 
 
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran 
tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  
Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
13 § Muut määräykset  
Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämä säännöt on PRH hyväksynyt 28.01.2015 


