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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY 
 
 
SÄÄNNÖT 
 

 
1 § Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 

 
Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yh-
distyksen toiminta-alue on Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta ja niiden 
ympäristö. Yhdistyksen kieli on suomi. 
 
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään myöhemmin termiä Seura. 

 
2 § Seuran tarkoitus 
 

Seura on erityisesti yleisurheiluun keskittynyt urheiluseura, jonka tarkoituksena on edistää 
yleisurheilua toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni Seuran jäsen harrastaisi 
kunto-, kilpa- ja huippu-urheilua tai yleisurheiluun liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä mu-
kaisesti. 

 
3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

 
Tarkoitustaan Seura toteuttaa:  

 
1) Tarjoamalla: 

- harjoitus- ja valmennustoimintaa  
- kilpailutoimintaa  
- ohjaustoimintaa  
- kunto- ja terveysliikuntaa 
- liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille 

ihmisille 
- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja hen-

kistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia 
 

2) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien mo-
ninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. 
 

Lisäksi Seura huolehtii tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä liikunnan ja urheilun valistus- ja 
kasvatustoiminnasta. Edelleen Seura huolehtii aktiivisesti yleisurheilun toimintaedellytysten 
ylläpitämisestä ja parantamisesta toiminta-alueellaan tukemalla koululiikuntaa sekä vaikutta-
malla kuntiin sekä muihin päättäjiin ja yhteisöihin sekä yrityksiin tekemällä ehdotuksia ja aloit-
teita sekä anomuksia. 

 
Toimintansa tukemiseksi Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta. Seura voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravintolalii-
kettä, julkaisutoimintaa ja järjestää arpajaisia sekä huvitilaisuuksia. Seura voi vastaanottaa tes-
tamentteja, lahjoituksia ja avustuksia. 
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4 § Seuran jäsenyys 
 

Seura voi kuulua urheilu- ja liikunta-alan järjestöihin. Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen 
sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 
 

5 § Seuran jäsenet 
 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan 
Seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittaa vuotuisen jäsenmaksun.  

 
Kunniajäseneksi voi Seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin 
merkittävästi edistänyt Seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua Seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toi-
mineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 
 
Kannattajajäseneksi voi Seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yh-
teisön, joka tukee Seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatta-
jajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 
 
Seura pitää tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaista jäsenrekisteriä (myclub). 

  
6 § Seurasta eroaminen 

 
Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. 
Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suo-
rittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuo-
den loppuun asti. 

 
7 § Jäsenen eronneeksi katsominen 

 
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi Seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten 
erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 

 
8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 

 
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, 
muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin Seuran tarkoitusta 
tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. 
 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antido-
pingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antido-
pingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. 
 
Dopingrikkomukset ja Seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä 
mainituissa antidopingsäännöstöissä. 

 
Dopingrikkomuksia ovat: 

- Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa 
näytteessä 

- Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys 
- Kieltäytyminen dopingtestistä 
- Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti  
- Dopingtestin manipulointi  
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- Dopingaineiden hallussapito  
- Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen  
- Dopingin edistäminen 

  
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:  

- Kilpailutuloksen mitätöinti 
- Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen  
- Urheilun toimintakielto  
- Kirjallinen varoitus  

 
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon Seuralle ja 
kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. 
 
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on: 

 
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö  

- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen 
- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena 
- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 
 

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 
- tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu 
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu 

 
Urheiluhuijaus  

- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
- Tuloksista etukäteen sopiminen  

 
Vedonlyönti 

- Vedonlyönti omasta kilpailusta  
 
 Lahjonta   

- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen 
yritys tuloksen manipuloimiseksi 

 
Sukupuolinen häirintä 
 
Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä 
rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin 
enintään kahden vuoden toimintakielto. 
 
Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuk-
sista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. 
 
Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää Seuran 
jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista  
edellä mainituissa antidoping-säännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa 
määräyksissä vahvistetulla tavalla. 
 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen 
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. 
 
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin Seuralle suorittamiaan maksuja. 
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9 § Jäsen- ja muut maksut 

 
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattaja- jäsenmaksujen sekä mui-
den maksujen suuruudesta päättää vuosittain Seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunnia-
puheenjohtajalta ei peritä maksuja.  
 
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta työttömyyden, sairauden, 
varusmiespalveluksen, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

 
10 § Seuran vuosikokous ja ylimääräinen kokous 
 

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis - touko-
kuussa. Kokouksen paikan ja tarkan ajan päättää hallitus.  
 
Asioista, joita Seuran jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltävän, on tehtävä esitys kirjallisesti 
hallitukselle helmikuun loppuun mennessä. 

 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vä-
hintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia 
tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen.  
 
Kutsu Seuran vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava Seuran kotisi-
vuilla sekä Seuran toimiston ilmoitustaululla vähintään 14 päivää ennen kokousta. 
 
Seuran ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous kutsutaan 
koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat 
sitä esittäneet.  
 

11 § Seuran vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
10. Käsitellään hallituksen tai sen jäsenen 10 §:n mukaisesti vireille panevat asiat 
11. Annetaan valtuudet hallitukselle valita edustajat niihin urheilu- ja liikunta-alan järjestöihin, 

joihin Seura kuuluu 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
12 § Pöytäkirjat  
 

Seuran, sen hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokous-
ten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tar-
kastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai 
seuraavassa kokouksessa. 
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13 § Äänestys  
 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten 
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouk-
sen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljet-
tuja lippuja käyttämällä.  
 
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista 
vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi 
ääni. Äänioikeus on myös henkilöllä, jolle hallitus on myöntänyt 9 §:n nojalla maksuvapauden. 
Valtakirjalla ei saa äänestää. 

 
14 § Seuran hallinto 
 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta sekä omaisuudesta vastaa sekä Seuraa edustaa 
vuosikokouksessa valittu hallitus. 

 
Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuo-
deksi valitut vähintään neljä jäsentä tai enimmillään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenistä 
puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan.  

 
Jos jäsen estyy kesken toimintakauttaan tehtäviensä hoidosta, valitaan hänen tilalleen uusi 
jäsen Seuran seuraavassa kokouksessa.  

 
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.  

 
Hallitus valitsee Seuran eri tehtävien hoitajat kuten toiminnanjohtajan, valmennuspäällikön, ja 
nuorisopäällikön sekä sihteerin, tiedottajan, taloudenhoitajan, ja kilpailuvastaavan. Toimijat voi-
vat olla myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä on läsnäolo-, puheoikeus hallituksen ko-
kouksessa, mutta ei äänioikeutta tai päätösvaltaa.  

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta 
tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

 
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on paikalla.  
 
Hallituksen tehtäviä ovat erityisesti: 
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
3. Valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 
4. Vastata seuran taloudesta 
5. Pitää jäsenluetteloa 
6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 
7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 
8. Hyväksyä seuran toimintakäsikirja ja päivittää se vuosittain 
9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista  
11. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 
12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien 

esittämisestä 
13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 
14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen seuran vuosiko-

kousta. 
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15 § Tilivuosi  
 

Yhdistyksen toimintavuosi on 1.10. – 30.9. ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 
16 § Allekirjoitukset  
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen määräämä toimihenkilö 
yksin tai hallituksen varapuheenjohtajat yhdessä. Nimenkirjoittajan on oltava täysi-ikäinen. 

 
17 § Jaostot 

 
Seuran vuosikokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa tarvittavia jaostoja 
rekisteröimättömiä alaosastoja sekä valita niille tarpeelliset johto- ja hallintoelimet.  

 
18 § Sääntöjen muuttaminen  

 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Seuran vuosikokous. Ollakseen pätevä, on muutok-
seen saatava kahden kolmasosan kannatus kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 
 

19 § Yhdistyksen purkaminen.  
 

Seuran purkamisesta päättää Seuran vuosikokous. Ollakseen pätevä, on purkamisen saatava 
kahden kolmasosan kannatus kokouksessa annetuista äänistä. Purkamispäätös on voimaan 
tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua pidettävässä, sitä var-
ten ilmoitetussa seuran kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä anne-
tuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

 
20 § Seuran varojen luovuttaminen 

 
Jos Seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava yleisurheilua edistävään tarkoitukseen 
toimialueella, jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.  
 
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran lopettamisesta on ilmoi-
tettava yhdistysrekisteriin. 

 
21 § Erinäiset säännökset  

 
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 

 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
 
 
Vuosikokouksen hyväksymä  12.4.2018 


