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1 § 
 
Nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Urheilutoimihenkilöt ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin 
kaupunki ja toimialueena koko maa.  
 
 
 

2 § 
 
Tarkoitus ja toiminta 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia urheilujärjestöjen, niiden jäsenyhdistysten, 
erillisten urheilusäätiöiden tai vastaavien palveluksessa toimivien päätoimisten 
toimihenkilöiden, jotka ovat yhdistykseen jäseninä liittyneet, yhteenliittymänä ja 
valvoa työmarkkinoilla heidän oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etujaan sekä 
kehittää heidän ammattitietouttaan ja -taitoaan. 
 
 
 

3 § 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii jäsentensä 2. §:ssä mainittujen 
etujen ajamisesta ja yhteisten tavoitteiden asettamisesta.  
 
Yhdistys  
- tekee esityksiä jäsenten palkkauksen ym. etujen parantamiseksi, 
- valvoo osaltaan jäsenistöä koskevien palkka-, työehtojen ja työsopimusten 

noudattamista, 
- jakaa tietoja ja neuvoja jäsenille, 
- järjestää kursseja, esitelmä- ja jatkokoulutusta ja 
- ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin 

toimenpiteisiin.  
 
 
 
4 § 
 

Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltä liittymismaksun ja 
jäsenmaksuja, järjestäen asianmukaisen luvan saatuaan keräyksiä ja arpajaisia, 
omistaen toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaen kustannus-, 
kirjapaino- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen 
jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita kutakin korkeintaan yhdessä liikepaikassa. 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion 
hankkiminen siihen osallisille eikä se ole muutenkaan pääasiallisesti taloudellinen.  
 



 
5 § 
 
Jäsenet 
 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä urheilujärjestöjen taikka niitten 
jäsenyhdistysten taikka erillisten urheilusäätiöiden taikka vastaavien palveluksessa 
työskentelevät päätoimiset henkilöt taikka edellä mainituista tahoista eläkkeelle 
jääneet yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus sääntöjen määräämällä tavalla 
ottaa jäseniksi ja, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja yhdistyksen 
johtoelinten tekemiä päätöksiä. 
 
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kielteisessä tapatuksessa voi 
hakija vedota yhdistyksen kokoukseen.  
 
Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua 
henkilö, joka on jatkuvasti pitkän ajan ansiokkaasti toiminut yhdistyksen 
tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet turvataan. 
 
 
 

6 § 
 
Jäsenen velvollisuudet  
 

Jäsenen tulee 
- suorittaa vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu hallituksen määräämänä 

ajankohtana, 
- antaa yhdistykselle tarpeelliset henkilötiedot itsestään sekä luottamuksellisena 

pidettävät sellaiset tiedot palkkaeduistaan ja niistä työehdoistaan, joita pidetään 
tarpeellisena 2. ja 3. §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi,  

- tukea yhdistyksen hallitusta jäsenmäärän lisäämisessä ja yhdistyksen toiminnan ja 
tarkoitusperien tunnetuksi tekemisessä. 

 
 
 
7 § 
 
Jäsenen edut ja oikeudet 
 

Jokainen jäsenvelvollisuutensa täyttänyt vähintään 6 kuukautta jäsenenä ollut jäsen on 
oikeutettu saamaan yhdistykseltä neuvoja ja tukea kaikissa palkkausta ja työsuhdetta 
koskevissa asioissa. 
 
Mikäli yhdistys vuosittain asettaa jäsenistön käyttöön apurahan, päätöksen 
myöntämisestä tekee yhdistyksen hallitus erillisten apurahasääntöjen mukaisesti.  



8 § 
 
Eroaminen ja erottaminen 
 

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.  
 
Jäsen katsotaan eronneeksi sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin eroamisilmoitus 
tehtiin. Kaikki eroamiskuukauden loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on 
suoritettava täysimääräisinä.  
 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on  
- toiminut yhdistyksen sääntöjen ja päätösten vastaisesti 
- laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 6 kuukautta sen erääntymisestä 

lukien 
- siirtynyt muun kuin näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen työnantajien 

palvelukseen. 
 

Erotettu jäsen voi vedota asiasta yhdistyksen kokoukseen jättämällä yhdistyksen 
hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun 
erottamispäätös on tullut erotetun tietoon. Erottamispäätös astuu voimaan sen 
kuukauden päättyessä, jonka kuluessa valitusaika loppuu tai yhdistyksen kokous 
vahvistaa päätöksen. Kaikki erääntyneet jäsenmaksut on suoritettava sen kuukauden 
loppuun saakka jolloin erottamispäätös astuu voimaan.  
 
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.  
 
 
 

9 § 
 
Hallinto 
 

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää vuodessa kaksi 
varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous 
marras-joulukuuussa. Kokousten paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu 
yhdistyksen kokouksiin, myöskin ylimääräisiin, on toimitettava kirjallisena jokaiselle 
jäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai milloin 
vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten vaatii. 
Kokouskutsussa ilmoitetaan käsiteltävät asiat.  



10 § 
 
Yhdistyksen kokoukset 
 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Valitaan 
- kokouksen puheenjohtaja 
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjan tarkistajaa 
- kaksi ääntenlaskijaa 
 
2. Todetaan 
- läsnäolevat jäsenet 
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3. Vahvistetaan 
- seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätetään jäseniltä 

kannettavan jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus 
 
4. Määrätään 
- hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 
 
5. Valitaan 
- hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi 
- hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi 
- kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet seuraavaa kalenterivuotta varten 

tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa 
 
6. Käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat 

 
 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Valitaan 
- kokouksen puheenjohtaja 
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjan tarkistajaa 
- kaksi ääntenlaskijaa 
 
2. Todetaan 
- läsnäolevat jäsenet 
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3. Esitetään hyväksyttäväksi 
- yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 
- yhdistyksen edelliseltä toimintakaudelta tilikertomus ja tilintarkastajien antama 

lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta 



 
4. Vahvistetaan 
- tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle 

ja muille tilivelvollisille päättyneen toimintakauden tileistä ja hallinnosta 
 
5. Käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat 
 
 
 

11 § 
 
Äänioikeus kokouksissa 
 

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenmaksunsa suorittaneilla 
vähintään 6 kuukautta varsinaisina jäseninä olleilla jäsenillä, kullakin yksi ääni.  
 
Puheoikeus on alle 6 kuukautta varsinaisina jäseninä olleilla ja yhdistyksen 
toimihenkilöillä. 
 
Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei 
siitä säännöissä ole tiettyä päätöstä varten toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, 
voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 
 
Vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.  
 
 
 

12 § 
 
Hallitus 
 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi valittu 
puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja jäsenten henkilökohtaiset 
varajäsenet. 
 
Jos hallituksen varsinainen jäsen siirtyy sellaisen työnantajan palvelukseen, jota ei ole 
mainittu näitten sääntöjen 2.§:ssä eikä siis ole oikeutettu olemaan yhdistyksen 
varsinainen jäsen, katsotaan hänet eronneeksi myöskin hallituksen jäsenyydestä, 
jolloin hänen tilalleen tulee henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu.   
 
Samaa käytäntöä noudatetaan myöskin siinä tapauksessa, että hallituksen varsinaiseksi 
jäseneksi valittu on jostain muusta syystä estynyt hoitamaan tehtävää.  
 
 
 

13 § 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta 
tarpeen vaatiessa tai milloin vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä erikseen 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen hallituksen kokous on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä 
on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide.  
Vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.  

 
 



14 § 
 

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 
 
1. Valita keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtaja. 
2. Valita sihteeri ja muut mahdolliset toimihenkilöt. 
3. Edustaa yhdistystä, hoitaa sen asioita, kantaa ja vastata sen puolesta. 
4. Nimetä eri työpaikkoja varten yhdyshenkilöt. 
5. Asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat. 
6. Päättää jäsenmaksujen kantotavasta ja -ajasta ja huolehtia yhdistyksen rahavarojen 

käytöstä ja omaisuuden hoidosta. 
7. Hyväksyä jäsenhakemukset ja pitää jäsenluetteloa. 
8. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niihin tulevat asiat. 
9. Seurata jäseniä koskevien työ-, ammatti- ja palkka-asioiden kehittymistä ja 

voimassaolevien työehtojen ja työsopimusten noudattamista sekä epäkohtien 
ilmetessä avustaa jäseniään näitten selvittämisessä ja mahdollisten uusien 
sopimusten aikaansaamisessa. 

10. Ottaa ja erotta yhdistyksen palveluksessa olevaa henkilökuntaa. 
11. Huolehtia muista yhdistystä koskevista asioista. 
 
 
 

15 § 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi 
yhdessä sihteerin tai jonkun muun toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt 
nimenkirjoitusoikeuden. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.  
 
 
 

16 § 
 
Tilien päättäminen ja tarkastus 
 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun 1. päivään mennessä. 
 
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittujen tilintarkastajien tulee ennen 
huhtikuun 1. päivää toimittaa hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu 
kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä sekä 
viimeksi mainitussa tapauksessa erikseen tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä.  
 
 



 
17 § 
 
Sääntöjen muuttaminen 
 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan 
jälkeen on otettu syys- tai kevätkokoukseen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi 
ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneista. 
 
 
 

18 § 
 
Toiminnan lopettaminen 

 
Jos yhdistys päätetään purkaa tai sen jäsenluku on alentunut kuudeksi (6) henkilöksi, 
jolloin se purkautuu, on sen varat käytettävä päättävän kokouksen määräämällä tavalla 
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. 
 
 
 

19 § 
 
 Muuten noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä. 



 
APURAHASÄÄNNÖT 
 
 
 
1 § Urheilutoimihenkilöt ry:n vuosikokous hyväksyy hallituksen ehdotuksesta kutakin 

toimintavuotta varten talousarviossa määrärahan myönnettäviä apurahoja varten. 
Koko määrärahaa ei tarvitse jakaa ellei tähän ole edellytyksiä.  
 
 

2 § Apurahat myöntää hallitus, jakaen ne harkintansa mukaan sopiviin eriin. Apurahat on 
haettava vuosittain 1.4. ja 1.10. mennessä. Hallitus ilmoittaa ratkaisuista kuukauden 
kuluessa. Apurahat myönnetään takautuvasti.  
 
 

3 § Apurahoja voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat olleet vähintään 3 vuotta 
Urheilutoimihenkilöt ry:n jäseninä.  
 
 

4 § 
 Apurahoja myönnetään periaatteessa kahteen eri tarkoitukseen: 

- koulutusapurahaa myönnetään toimihenkilön alaan liittyvää ulkomaista tai 
kotimaista opintomatkaa varten, 

- jatkokoulutusapuraha myönnetään toimihenkilön toimialaan liittyvää jatko-
opiskelua, -kurssia, kirjallisuuden hankkimista yms. varten. 

 
 

5 § 
Apurahaa ei myönnetä: 
- milloin anoja on valittu edustajaksi kilpailujoukkueeseen tai kongressiedustajaksi 

tai muuten viralliseksi edustajaksi ja saa matka- ja oleskelukustannukset ao. 
yhteisöltä.  

 
 

6 § Apurahat on anottava kirjallisesti. Anomuksesta tulee selvitä apurahan käyttötarkoitus, 
ohjelma ja kokonaiskustannuslaskelma alkuperäiskuitteineen. 
 
Mikäli hallitus asian niin harkitsee, on apurahan saajan sitouduttava kouluttajaksi 
Urheilutoimihenkilöt ry:n tilaisuuteen, jossa käsitellään ko. matkan tai kurssin 
aihealuetta.  
 
 

7 § Hallituksen on pidettävä apurahan saaneista luetteloa. 
Anomuksia käsiteltäessä otetaan huomioon aikaisemmin samalle henkilölle 
myönnetyt apurahat.  
 
 

8 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yleisen kokouksen päätöksellä.   


