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Heinolan Urheiluautoilijat ry 
Tekeväntie 3 
18300 HEINOLA 

 
 

 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 

 
Hallinto 
 

• Seuran hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista ja  

kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa 
loka-marraskuun aikana.   

 

Toimisto 
 

• Seuran toimisto sijaitsee osoitteessa Tekeväntie 3, 18300 Heinola.  
Toimistolla päivystetään maanantaisin klo 18.00 – 19.00.  

Toimiston yhteydessä on lisäksi seuran kokoustila ja varasto. 
 

Tiedottaminen 
 

• Seuran tiedottaminen tapahtuu seuran kotisivuilla sekä viesteinä jäsenistön 
ilmoittamiin sähköposteihin. Hallituksen sisäinen tiedottaminen myös 
WhatsApp-sovelluksella.  

• Kuukausittaiset jäsentiedotteet sekä muut jäsenistölle kohdistetut tiedotteet 
ovat nähtävillä seuran toimistolla päivystysaikoina. 

 
Talous 
 

• Seuran talous pyritään edelleen pitämään vakaalla pohjalla.  
 

Nuoriso 
 

• Karting toiminta jatkuu entiseen malliin. Tämän takaa seuran kalusto, joka 
mahdollistaa ajamisen aivan pienimmästä aikuiskokoon saakka.  

Seuralla on käytössä 6 karting-autoa ajoharjoittelua varten.  
• Myös rallissa ja jokamiesluokassa seuraamme edustaa nuortenluokissa ajavia 

kuljettajia. 
 
Koulutus 
 

• Jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua seura-, alue- ja liittotasolla toteutettaviin 

koulutuksiin seuran kustannuksella. Myös jäsenten järjestyksenvalvoja -
koulutuksen maksaa seura. 

 
Valmennustoiminta 
 

• Seuraa edustaville kilpailijoille pyritään luomaan edellytykset osallistua 
valmennustapahtumiin seuran kustannuksella tai avustuksella. 
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Harjoitustoiminta 
 

• Komostenkylän JM-rata on seuran jäsenten käytettävissä harjoitteluun, sen 

käytöstä laadittuja sääntöjä noudattaen.  
• Karting kuljettajille on varattu mahdollisuus käyttää Kalhon karting-rataa 

harjoitteluun ja kerhoiltojen pitoon kesäkaudella toukokuun puolesta välistä 
aina syyskuun puoleen väliin asti. 

 

Seuratoiminnan kehittäminen 
 

• Seuratoiminnan kehittämisessä keskitytään edelleen uusien aktiivisten jäsenten 
hankintaan toimitsijoiksi ja kilpailijoiksi. Myös toiminnassa mukana olevien 

jäsenten motivaatiota pyritään nostamaan erilaisilla tapahtumilla. 
 

JM rata-alueen kehittäminen 
 

• Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunta on myöntänyt Heinolan 
Moottorikerho ry:lle ja Heinolan Urheiluautoilijat ry:lle ympäristönsuojelulain § 
27 mukaisen ympäristöluvan 111-2022-1 koskien Komostenkylän 

moottoriradan toimintaa. 
  

• Toiminnalle myönnettiin myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa 
aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. Lupapäätös korvaa aiemmat motocross -rataa ja autorataa 

koskevat sijoituspaikkaluvat. 
  

• Autorataa ja on suunniteltu laajennettavan ja radan laajennuksen yms. 
tarkempi suunnittelu on tarkoitus käynnistää ympäristöluvan saatua 
lainvoiman. 

 
• Rata-alueen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2039 asti.  

 
Kilpailutoiminta 
 

Vuonna 2023 järjestettävät kilpailut: 
 

• 21.05.2023 JM kilpailu (kansallinen, aluemestaruus) 

• 21.10.2023 Ralli (kansallinen, 3 kategorian ralli) 
 

• Em. kilpailujen lisäksi seuralta pyydetään apua 6 - 9 naapuriseurojen 

järjestämiin kilpailuihin; lähinnä vastavuoroisuus periaatteella erikoiskokeiden 
järjestämisiä ja JM-kilpailujen liputuksia. Apua pyydetään myös satunnaisiin 

päätoimitsijalisenssin vaativiin tehtäviin, kuten esim. tuomaritehtävät.    
 
Jaettavat avustukset 
 

• Seuran hallitus on päättänyt 2010 kohdistaa kilpailija-avustukset 

turvavälinehankintoihin korvaamalla kilpailijoille turvavarusteiden 
hankintahinnasta osan. Kilpaileva jäsenistö onkin kiitettävästi käyttänyt tätä 

seuran tarjoamaa turvavälinehankintoihin suunnattua avustusta. 
Turvavarusteiden hankintaan suunnattu kilpailija-avustus on vakiintunut ja 
avustuksen piiriin on vuosien saatossa lisätty avustettavien välineiden 

lukumäärää. Seuran hallitus on päättänyt jatkaa jo hyväksi havaittua 
tukimuotoa myös vuonna 2023. 
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Jäsenmaksut 
 

Vuoden 2023 jäsenmaksut: 

• jäsenmaksu 20 € (15-vuotta täyttäneet) 
• kannatusjäsenmaksu 100 € 

• nuorisojäsenet 0 € 
 
 

Heinolan Urheiluautoilijat ry:n hallitus 


