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Oulunmoottorikerho ry sääntömuutosehdotus 2021 kevätkokoukselle. 
 

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Oulun Moottorikerho ry (lyhenne OMK) ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 
Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto - Finlands 
Motorförbund ry:tä liitoksi. Kerhon virallinen kieli on suomi. 
 

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun yleensä ja 
moottoripyöräilyyn erikoisesti sekä kasvattaa heistä ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, 
taitavia ja huolellisia urheilijoita ja toimitsijoita järjestämällä kilpailuja, näytöksiä, kokouksia, 
luento-, yms. vastaavia kerhon toimintaa tukevia tilaisuuksia. 
 

 

3 Jäsenet 
Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet 
hyväksyy hakemuksesta kerhon hallitus.  
Kerhon jäsenet ovat kunniajäseniä, kannattavia jäseniä, ainaisjäseniä, vuosijäseniä, päiväjäseniä 
ja nuorisojäseniä. Nuorisojäseneksi luetaan alle 15-vuotiaat jäsenet. Kerholle voidaan kutsua 
kunniapuheenjohtajia. Kunniapuheenjohtajuus on elinikäinen. 
 
4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.  
Hallitus voi erottaa jäsenen jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
muuten jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on 
menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka 
kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 

5 Liittymis- ja jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta määrää kerhon vuosikokous 
Kannattavaksi jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka haluaa tukea kerhon toimintaa 
suorittamalla syyskokouksen määräämän kannatusmaksun. Kunniajäseneksi voi kerhon kokous 
kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. 
Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseneltä. Kunniajäsenet ovat kerhon ainaisjäseniä. 
 

6 Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 
muuta varsinaista jäsentä. 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.   
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun nämä katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä. 
Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi niin, että parittomina vuosina valitut eroavat 
parittomina vuosina ja parillisilla vuosina valitut eroavat parillisilla vuosina. 
 

7 Jaostot  



Kerhon  vuosikokous päättää hallituksen esityksestä  jaostojen perustamisesta ja 
lakkauttamisesta sekä vahvistaa seuraavana vuonna toimivat jaostot. 
 
Hallituksen nimittämät jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen 
niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään 
hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla. 
 
8 Hallituksen päätehtävät 
Hallitus edustaa kerhoa ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm. 

1. Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
2.   Hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa ne, jotka sääntö 4:n mukaan antavat siihen aiheen 

sekä pitää jäsenrekisteriä. 
3. Nimittää jaostot sekä tarvitsemansa toimihenkilöt. 
4.  Vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta. 
5.  Kutsua ja valmistella kerhonkokoukset sekä toimeenpanna kokouksen päätökset. 

   6.  Ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat ja kutsua kunniajäsenet. 
 
9 Kerhon nimen kirjoittaminen 
Kerhon nimen merkitsevät kaksi vuosikokouksen valitsemaa hallituksen jäsentä, joista toisen on 
oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  
 
10 Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallituksen tulee viimeistään kolme viikkoa 
ennen vuosikokousta toimittaa toiminnantarkastajille kerhon toimintakertomus ja 
tilinpäätös liitteineen. Toiminnantarkastajien tulee kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 
palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin kirjallinen  
tarkastuskertomuksensa. 
 

11. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 
hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa ja tarvittaessa ylimääräinen  
kokous, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 
kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 
esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen 
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse  
 

13. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 



2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 
suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai 
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
11. muut asiat 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, asiasta on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle neljä (4) viikkoa ennen sitä 
vuosikokousta, missä haluaa asiaa käsiteltävän. Kyseinen asia on ilmoitettava 
kokouskutsussa . 
 

14 Yhdistyksen purkaminen ja sääntöjen muuttaminen 
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat Suomen Moottoriliitto- 
Finlands Motorförbund ry:n säilytettäväksi. Jos vastaava rekisteröity yhdistys perustetaan 
paikkakunnalla kymmenen (10) vuoden sisällä, luovutettakoon varat sille, muuten liitettäköön 
liiton rahastoihin, tai jos tätä liittoa ei ole, annettakoon varat jollekin moottoripyöräilyä edistävälle 
oikeuskelpoiselle yhteisölle. Päätös kerhon purkamisesta tai sääntömuutoksista voidaan tehdä 
ainoastaan vuosikokouksessa Tällöin vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4)  
äänestyksessä annetuista äänistä puoltaa päätöstä.  
 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  
 
15 
Muissa kohdissa menetellään, kuten Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbmd ry:n säännöt 
ja laki yhdistyksistä määrää. 
 
 
 
 
 


