
 
 
 

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY 
 
 
 

SÄÄNNÖT 
 
 
 
Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 

 
1 § Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on 

Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä 
Tuusulan kunta ja niiden ympäristö. Yhdistyksen kieli on suomi. 
 
 

2 § Yhdistyksen tarkoitus 
 
Yhdistyksen tarkoitus on edistää yleisurheilua toiminta-alueellaan siten, että 
mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-
urheilua edellytystensä mukaisesti. 
 
 

3 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 
 
1. Tarjoamalla jäsenilleen ja muille kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, val-

mennus- ja harjoitusmahdollisuuksia, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhde-
toimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa sekä kuntoliikuntaa. 
 
 

2. Huolehtimalla yleisurheilun toimintaedellytysten ylläpitämisestä toiminta-
alueellaan kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toi-
minta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota.  
 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeel-
lista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi 
harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravintolaliikettä, julkaisutoimintaa ja järjestää 
arpajaisia sekä huvitilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa testamentteja, 
lahjoituksia ja avustuksia. 

 
 
4 § Yhdistys voi kuulua urheilu- ja liikunta-alan järjestöihin. 
 
 



 
 
 
Yhdistyksen jäsenet 
 
5 § Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön joka sitoutuu noudatta-

maan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittaa vuotuisen jäsenmak-
sun. Yhdistys pitää jäsenluetteloa. 

 
 
6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella hallituksella tai sen pu-

heenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaa mer-
kittäväksi. 

 
 Ero astuu voimaan heti. Jäsenen on kuitenkin suoritettava mahdolliset erään-

tyneet jäsenmaksut yhdistykselle. 
 
 
7 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö toistuvasti jäsenmaksu suorittami-

sen tai toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Hallitus voi myös erottaa jäse-
nen, joka käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai toimii yhdistystä loukkaavalla taval-
la. 

 
 Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus 

on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa erottamisesta kirjallisesti hallitukselle, jol-
loin mahdollinen erottaminen tulee voimaan vasta yhdistyksen kokouksen jäl-
keen. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan jä-
senmaksuja. 

 
 
Jäsenmaksut 
 
8 § Jäsenmaksun suuruudesta päättää hallituksen esityksestä vuosikokous. Halli-

tuksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta työttömyyden, 
sairauden, varusmiespalveluksen, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

 
 
Varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 
 
9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

maalis-toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkan ajan päättää hallitus. Kutsu 
varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähin-
tään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella varsinaisen kokouk-
sen päättämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai yhdistyksen 
virallisella ilmoitustaululla. 

 
 
 



 
10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 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 lau-

sunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsen-

maksun suuruus 
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkasta-

jat 
10.  Käsitellään hallituksen tai sen jäsenen 11 §:n mukaisesti vi-

reille panevat asiat 
11. Annetaan valtuudet hallitukselle valita edustajat niihin urheilu- 

ja liikunta-alan järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
 
11 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar-

peelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esi-
tyksen. Kokouskutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous kutsutaan 
koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun jäsenet ovat sitä esittäneet. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat 
vuosikokouksessa käsiteltävän, on tehtävä esitys kirjallisesti hallitukselle hel-
mikuun loppuun mennessä. 

 
 
12 § Hallituksen ja toimikuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat 

tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Vuosikokouksen tai ylimääräi-
sen kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoi-
tettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. 

 
 
13 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Henkilö-

vaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa 
kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kaikissa kokouksissa äänestys on 
suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos sitä joku läsnä olevista haluaa. 

 Äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa edelliseltä vuo-
delta maksaneella jäsenellä. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

 
 



 
Yhdistyksen hallinto 
 
14 § Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudesta sekä omaisuudesta vastaa 

vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistystä edustaa hallitus. Hallitukseen kuu-
luu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodek-
si valitut vähintään kuusi jäsentä tai enimmillään kymmenen jäsentä. Hallituk-
sen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuo-
roiset arvotaan. Jos jäsen estyy kesken toimintakauttaan tehtäviensä hoidosta 
valitaan hänen tilalleen uusi jäsen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Hal-
litus valitsee keskuudestaan kaksi, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
Hallitus valitsee seuran eri tehtävien hoitajat, kuten sihteerin, tiedottajan, talou-
denhoitajan, toiminnanjohtajan, valmennuspäällikön, nuorisopäällikön ja kilpai-
luvastaavan. Toimijat voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä on 
läsnäolo-, puheoikeus hallituksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta tai pää-
tösvaltaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, va-
rapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Halli-
tus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on paikalla.  

 
 Hallituksen tehtävät: 
 

- Toimii yhdistyksen ylimpänä ja valvovana elimenä. 
- Vastaa yhdistyksen laillisesta toiminnasta. 
- Suunnittelee ja kehittää yhdistyksen toimintaa. 
- Vahvistaa tehtävänjaot keskuudessaan ja valitsee tarvittavat 

toimikunnat. 
- Vastaa yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 
- Pitää jäsenluetteloa. 
- Hoitaa yhdistyksen taloutta. 
- Vastaa tiedotustoiminnasta. 
- Hyväksyy ja erottaa jäsenet. 
- Luovuttaa tilit tilintarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikoko-

usta tarkastettavaksi. 
 
 
15 §               Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 
 
 
16 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, tai jompikumpi varapuheenjohta-

ja yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai 
toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajan on oltava täysi-ikäinen. 

 
 
17 § Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa 

rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita niille tarpeelliset johto- ja hallintoelimet. 
 
 



 
18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen päte-

vä, on muutokseen saatava kahden kolmasosan kannatus kokouksessa anne-
tuista äänistä. 

 
 
19 § Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen pätevä, on 

purkamisen saatava kahden kolmasosan kannatus kokouksessa annetuista 
äänistä. Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikai-
sintaan kahden (2) viikon kuluttua pidettävässä, sitä varten ilmoitetussa yhdis-
tyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä anne-
tuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

 
 
20 § Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava yleisurheilua edistä-

vään tarkoitukseen toimialueella, jälkimmäisen purkamisesta päättävän koko-
uksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit-
semat henkilöt. Yhdistyksen lopettamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

 
21 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa ole-

vaa yhdistyslakia. 
 
22 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 


