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Suomen Motoristit ry
Kuusimäenkatu 21
33560 TAMPERE

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Suomen Motoristit ry
Kotipaikka: Forssa
Osoite: Kuusimäenkatu 21

33560 Tampere
Rekisterinumero: 151.543
Merkitty rekisteriin: 18.10.1989
Jäljennös annettu: 31.10.2014

1. § Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. 

2. § Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää moottoripyöräilijöiden etuja ja oikeuksia, sekä ylläpitää 
näihin liittyviä yhteiskuntasuhteita ja parantaa liikenneturvallisuutta. 
Yhdistys toimii yhteistyöelimenä eri moottoripyöräyhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa Suomessa 
ja kansainvälisesti, sekä tekee moottoripyöräilyä tunnetuksi. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa antamalla koulutusta, ohjausta ja neuvontaa motoristien ja nuorison 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi, järjestämällä liikennekoulutus- ja liikennekasvatustoimintaa, 
järjestämällä 
moottoripyöräilyyn liittyvää nuorisotoimintaa, laatimalla kannanottoja, lausuntoja, esityksiä, ehdotuksia, 
aloitteita ja tutkimuksia yhdistyksen tarkoitusta koskevissa tai tukevissa, kansallisissa ja kansainvälisissä 
asioissa, järjestämällä kilpailuja ja tapahtumia, julkaisemalla ja kustantamalla kirjallisuutta, tiedotteita ja muita
julkaisuja. 
Yhdistys harjoittaa eri alan yhteisöjen ja toimijoiden kanssa yhteistoimintaa.

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistys ei myönnä kilpailulisenssejä eikä harjoita kilpailulisenssejä vaativaa toimintaa. 
Yhdistys voi asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
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2. Luku. Yhdistykseen liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

3. § Yhdistyksen jäsenet ovat kerhojäseniä, henkilöjäseniä ja kannatusjäseniä. 
Kerhojäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä Suomessa toimivan oikeuskelpoisen 
moottoripyöräyhdistyksen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Yhdistyksen henkilöjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja säännöt. 
Kannatusjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä Suomessa toimivan oikeuskelpoisen yhteisön, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja liittymisvuoden jäsenmaksu on maksettu. 
Oikeus yhdistyksen jäsenkorttiin tai jäsenetuihin on jäsenellä joka on suorittanut jäsenmaksun kuluvalta 
kalenterivuodelta. 

4. § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Eroaminen tulee voimaan ja jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jona erosta on 
ilmoitettu. 

5. § Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt maksamatta jäsenmaksun, kun 
maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut yksi kuukausi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt täyttämättä velvoitteet, joihin jäsen on 
sitoutunut liittymällä yhdistykseen tai on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vahingoittanut yhdistystä. 
Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen 
antamiseen ennen päätöksentekoa ja tieto erottamisesta annetaan erotetulle kirjatussa kirjeessä. 
Suoritettua jäsenmaksua tai sen osaa ei palauteta. 
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3. Luku. Yhdistyksen toimielimet

6. § Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

7. § Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. 
Kokouskutsu lähetetään jokaiselle jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen kirjeitse tai sähköpostitse 
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun sitä kirjallisesti vaaditaan 
hallitukselta. Vaatimuksen takana tulee olla vähintään yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä. 
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla ja samassa ajassa kuin sääntömääräiseen 
kokoukseen. 

Esityslista ja toimintakertomus on liitettävä kevätkokouskutsuun sekä esityslista, toimintasuunnitelma ja 
talousarvio syyskokouskutsuun. 

8. § Kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on jäsenellä, joka on ilmoittanut osallistumisestaan hallitukselle 
viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. 
Muilla kuin henkilöjäsenillä tulee olla yhteisönsä antama valtakirja. Kerhojäsenen äänimäärät ovat käytössä 
vain yhdellä edustajalla ja edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä. 

9. § Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kerho- ja henkilöjäsenellä, jolla ei ole erääntyneitä 
jäsenmaksurästejä yhdistykselle. 
Kerhojäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni sellaista jäsentään kohti, josta kerhojäsen on 
suorittanut yhdistykselle kuluvana kalenterivuonna jäsenmaksun vuosimaksun 16. § mukaisesti. 
Mikäli kuluvan vuoden jäsenmaksut eivät ole kokousta pidettäessä erääntyneet, määräytyy äänimäärä 
edellisenä kalenterivuonna maksetun jäsenmaksun vuosimaksun mukaisesti. Henkilöjäsenellä on yksi ääni.
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10. § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

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

ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Todetaan edustettuina olevat jäsenet, kerhojäsenten edustajat sekä äänimäärät, 

myönnetään tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille 
vastuuvelvollisille 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
9. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Todetaan edustettuina olevat jäsenet, kerhojäsenten edustajat sekä äänimäärät, 

myönnetään tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään 

seuraavana vuonna perittävien kerhojäsenten, henkilöjäsenten ja kannatusjäsenten 
jäsenmaksun suuruus näiden sääntöjen 16. § mukaisesti 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet joka toinen 

vuosi
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä seuraavalle 

tilikaudelle 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
11. Kokouksen päättäminen

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen sääntömääräiselle kokoukselle. 
Aloite kevätkokoukselle tehdään viimeistään joulukuun loppuun mennessä ja aloite syyskokoukselle 
viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Hallituksen on tuotava aloite kokouksen päätettäväksi omalla 
lausunnollaan varustettuna. 
Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä 
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 
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11. § Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jäsentä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolisista muut tarpeelliset 
toimihenkilöt. 
Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

12. § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on läsnä tai käytettävissä sellaista sähköistä viestintää käyttäen, joka mahdollistaa jäsenten 
yhteyden pidon päätöksen teon aikana. 
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 

13. § Erilaisten tapahtumien ja toimintamuotojen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi voi hallitus nimetä ja 
valtuuttaa toimihenkilöitä ja työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa. 

14. § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen nimeämät henkilöt, 
kukin 
yksin erikseen. 
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4. Luku. Yhdistyksen talous

15. § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, sekä hallituksen laatima 
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta 

16. § Jäsenet suorittavat yhdistykselle kalenterivuosittain syyskokouksen päättämän jäsenmaksun.
Eri jäsenryhmien jäsenmaksut voivat olla keskenään erisuuruiset. 
Kaikkien jäsenten jäsenmaksu muodostuu perusosasta ja vuosimaksusta. 
Perusosa perustuu henkilöä kohti maksettavaan FEMAn (The Federation of European Motorcyclists' 
Association) jäsenmaksuun. 
Vuosimaksu on yhdistykselle maksettava jäsenmaksun osa. 
Vuosimaksun kerhojäsenet maksavat enintään 750 jäsenestä. Jäsenmaksun perustana on kerhojäsenen ja 
kannatusjäsenen 16 vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärä edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä. 

5. Luku. Erinäisiä määräyksiä

17. § Yhdistys voi tehdä yhteistyötä muiden moottoripyöräilyn, nuorisotoiminnan ja liikenneturvallisuustyön 
alalla kotimaassa ja ulkomailla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa ja liittyä jäseneksi, tai solmia 
yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia. 

18. § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta 
tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

19. § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 
tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

20. § Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenten vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet 
säilyvät.


