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Yh,distykselz hallituksen puheenjohtaja

Me allekirjoittaneet perustamme täten
Tervakosken Urheiluautoilijat- nimigen
yhdistyksen, ja ilmoitamme alkavamme sen
jäseniksi seka hyväksymme sille seuraavat
säännöt.
Tervakosken Urheiluautoilijain Säännöt.

Yhdistyksen nimenä on 'Cervakosken Urheiluautoilijat ry. ja sen
kotipaikka on Janakka.1a.nkunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on aiitourheilun,auton hallintataidon ja
liikennekulttuurin edistäminen J a kehitgäminen Janakkalan kunnassa
ja sen lähiympäristlö'ssä. F'arkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
voi järjestää kilpailujai, näytöksi5 ym.. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä'valistus-,tiedotus-,koulutus-,ja. harjoitustilaisuuksia seka tukea jasenistöns% kilpailuharrastusta.
Yhdistys voi järjestää varojen hankintaa eka vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistae ja hallita
toimintaansa varten tarpeellisia kiintei&öja.

Yhdistys kuuTuu jäsenyhdistyksena Suomen Urheiluautoilijoiden
Liittoon)ja edelleen tämän kautta Suomem Vatltakunnan Urheiluliittoon
olemalla samalla SWL:nt Vudenmam piirim jäsen.

md,istykserr jaseneksi voi liittyä jo kai ne^ l",uotta
täyttänyt
henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen e~ityksest.2yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti
edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajasenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaam yhdistyksen.kokouksen pa5töksella
kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö'.
k-unniapuheenjohtajanarvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön
tai oikeuskelpoisen ghteisön,joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajasenmaksun.
Kannattavalla y,hteisöj~senella
on puheoikeus mutta. ei äänioikeutta
yhdistyksen kokouks+ss~a.
Yhdistys pittiä yhdistyslain edellyttamaS jasenluetteloa.

Jasem.,joka haluaw erota yhdistyksestä tehköön siita kirjallisen ilmoituksen halligukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittavaksi.Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty7,mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden saant6jen edellyttamiit velvoitteet sanotun
toimintavuoden loppuun asti.

TTndcistyksen hallitus voi erottaa ;jasenen, jos tämä on laiminlyonyt
jasenma.ksunsa suorittamisen yli 3 kuukautta- sen eraantymisesta lukien
tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhd'istyksenpMmä5rien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.
Jiisenella on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös
yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siita hallitukse~
puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispaatöksesta tiedon saatuaan.Faman ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan
erottamista koskeva asia esille siinä yhdis-tyksen kokouksessa,joka
ensiksi pidetään sen JSlkeen,kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle
on tehty.

seka kannattajaJäseniltä kannettavien liittymis- ja j%senm:~.ksujen
jäsenmaksujen suuruudesta paattaa yhdistyksen syyskokous vuosittain.
Jasenmaksu on suoritettava hallituksen maaraamanä aikana.
~allituksellaon oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta
seka nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos han on suorittanut yhdistyksen
syyskokouksen maäräaman ainaisjasenmaksun tai tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palvelluksia.
Kunnia- ja ainaisjasenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevatkokous pidetaan maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kevätkokouksessa kasitell5än
1)
Kokouksen avaus.
2)
Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) äantenlaskijat.

3

Todetaan
a) lasnaolijat,
b ) aanioikeutetut jäsenet.

41

Todetaan kokouksen laillisuus ja paatösvaltaisuus.

5)

Esitellään vuosikertomus edelliselta vuodelta,

6)

Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta seka paatetaiin tili- ja vastuirvapauden myöntamisestti hallitukselle.
Paatetaan ainais- ja kunniajasenten kutsumisesta.
Kasitellaan muut hall-ituksentai yhdistyksen Jäsenten kevatkokoukselle esittamat asiat.
Syyskokouksessa käsitella2n
Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
d) aäntenlaskijat.

3)

'I'ode
taan
a) lasnaoli jat,
b) aanioikeutetut jäsenet.

4

Todetaan kokouksen laillisuus ja paatösvaltaisuus.

5

Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a) toimintasuunnitelma,
b ) talousarvio.

6)

Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7)

Valitaan kuusi ( 6 ) varsinaista ja kolme ( 3 ) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Valitaan kaksi (2) tilintarka~taja~
ja heille varatilintarkastajat.

8)

9)

Vahvistetaan liittgmis-, jäsen-, ainais jäsen- ja kannattajajäsen
maksujen suuruus.

10)

Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.

11)

Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat,

Yhdistyksen glimäarainen kokous pidetaan milloin hallitus katsoo
sen tarpeeliseksi tai kun vahintaan kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
koko jasenluvusta s-itä erityisesti i-lmoitettuaasiaa varten kirjallisesti vaatii.
Asioistg, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät-tai syyskokouksen kasiteltavaksi,on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistaanl20 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vghin-taan seitsemän (7) päivä5
ennen kokousta vähintään yhdessä Janakkalassa ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsull~,joka on
lähetettävä jäsenkirjeena viimeistzan seitsemän ( 7 ) päivä9 ennen
kokousta.

Yhdistyksen asioita hcitaa hallitus,. jonka yhdistyksen syyskokous
valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja seka kuusi ( 6 ) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestnan varapuheenjohtajan seka sihteerin,
joka voi olla hallituksen ~rlkopuolelta.Hallitus on paatöavaltainen puhleenjohtajan tai hänen estyneenq ollessaan varapuheenjohtaJan ja kolmen muun jäsenen l5snäollessa. ~allitusvoi nimetä työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita seka toimihenkilöitä ja -kuntia eri tarkoituksiin.

Yhdi.stgksen tilikautena on kalenterivuosi. S'ilinpaatös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille helmikuun 1 5 päivään mennessä.
Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhd istyksen nim
kirjoittavat hallituksen puh en j'ohtaja yksin
tai varapuheen j ta ja yhd eSS-ajonkum miiiun hall tuksen v.arsinaisen jasenen kan a-

.

Faiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (314) enemmistö annetuista äänistä ghdistyksen kahdessa perakkaisess$i,vähintäan 2 viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistaväan tarkoitukseen purkamisesta
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat
kokouksen valitsemat henkilöt.

Muutoin noudatetaan voimassa: olevan yhdistyslain maaragksia.

Hannu

ehto, puheenjohtaja

Seppo Laine, varapuheenjohtaja
.*..**.**...**...*....**...**..*

Raimo Sinisilta, sihteeri

Ohjeita
ilmoituskirjojen täpttämiselcsi ja ilmoitusten yhdistysrekisteriin tekemiseksi.
1. Ilmoituksentekijän on huolellisesti ja selvästi kirjoitettava ne sarakkeet, jotka ovat otsikon ,,Ilmoitus
yhdistysrekisteriin" alla, sekä sitten päivättävä ja allekirjoitettava ilmoituskirjat. Varapuheenjohtaja ei
ole oikeutettu allekirjoittamaan ilmoituskirjaa.
2. Yhdistyksen nimi on kirjoitettava sellaisena kuin se on sopimuskirjassa ja saannöissä ja millaisena
se siis rekisteröidään. Nimilyhennystä ei voida vaihtoehtoisesti käyttää.
3. Yhdistyksen kotipaikaksi on merkittava se kunta, kaupunki tai kauppala, mikä säännöissä on kotipaikaksi merkitty.
4. Yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun ja bokouskutsutavan osalta riittää viittaus sääntöjen
asianomaiseen pykälään.
5. Nimenmerkitsijäin etu- ja sukunimet on ilmoitettava taydellisinä virkatodistuksien mukaisesti.
6. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten etu- ja sukunimet on ilmoitettava täydellisinä virkatodistuksien mukaisesti. Ilmoitetun hallituksen jäsenluvun on oltava yhtäpitävä säännöissä olevan määräyksen
kanssa. Ulkomaalainen ei saa olla jäsenenä yhdistyksen hallituksessa, paitsi niissä yhdistyksissä jotka toimivat yhdistyslain 4 § :n 1 mom :n mukaan hankitun luvan nojalla.
7. Ilmoitusta yhdistysrekisteriin tehtäessä on ilmoituksen oheen liitettava yhdistyksen perustapista
kosk,eva sopimuskirja ja siihen sisältyvät säännöt sekä selvitys siita että sopimuskirjan allekirjoittajat
samoinkuin hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen nimen,
nauttivat kansalaisluottamusta, seka että nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Virkatodistusta ei kuitenkaan tarvitse esittää, mikäli asianomaisen nimi esiintyy virkasuhteen perusteella valtiokalenterissa. Sopimuskirja ja virkatodistukset liitetään kolmin kappalein, joista yksi alkuperäisenä.
8. Jos yhdistyksen sääntöjä muutetaan tahi nimenkirjoittajat vaihtuvat taikka yhdistys. purkautuu,
on siitäkin tehtava ilmoitus yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muutoksesta taikka yhdistyksen
purkautumisesta ilmoitettaessa on oheen liitettava myös kokouskutsun laillisuuden, päätöksen äänimä.ärän
ja pöytäkirjan tarkistuksen sisältävät pöytäkir janotteet niistä kokouksista, joissa muutos on tehty t a i e a
purkautumisesta on päätetty, ja viimeksimainitussa tapauksessa myöskiil ilmoitus purkautuneen yhdistyksenselvitysmiehistä. Nimenkirjoittajain vaihdoksesta ilmoitettaessa on ilmoitukseen liitettava selvitys siita,
että uudet nimenkirjoitta jat nauttivat kansalaisluottamusta ja ovat täysi-ikäisiä.

(Ote yhdistyslaista)

Ilmoitus yhdistysrekisteriin on kaupungissa maistraatille taikka järjestysoikeudelle ja maalla sen
paikkakunnan kruununvoudille, jossa yhdistyksen kotipaikka on oleva, taikka myös suoraan rekisteriviranomaiselle kirjallisesti tehtava. Tähän ilmoitukseen, joka voidaan myös postitse lähettää ja joka on yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettava, ou merkittava hallituksen kaikki jäsenet sekä kuka tai
ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen nimen, samoinkuin jokaisen tähän oikeutetun henkilön
kotipaikka. Ilmoitukseen on liitettava yhdistyksen perustamista koskeva sopimuskirja sekä selvitys siitä,
että sopimuskirjan allekirjoittajat samoinkuin hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, jotka 'ovat oikeutetut
kirjoittamaan yhdistyksen nimen, nauttivat kansalaisluottamusta, seka että viimeksimainitut henkilöt ovat
täysi-ikäisiä.
Ilmoituskirjaa ynnä siihen kuuluvaa liitettä on laadittava kolme kappaletta, ja on yksi niistä säilytettävä sen viranomaisen luona, jolle ilmoitus tehtiin ja muut, jos ilmoitus on tehty paikallisviranomaiselle,
heti lähetettävä rekisteriviranomaiselle.
H u o m. Lain eräiden kruununvoudeille lcuuluvien tehtävien siirtämisestä henkikirjoittajille 22 p :ltä
jouluk. 1944 mukaan, on yhdistyslain nojalla l~ruununvoudillekuuluneet tehtävät 1 päivästä tammikuuta
1945 lukien siirretty henkikirjoittajalle.

