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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Mäntän Seudun Moottorikerho ry (voidaan käyttää lyhennettä MSMK). Yhdistystä nimite-
tään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto ry:tä liitoksi. Kerhon kotipaikka on Mänttä-Vilppula. 
Kerhon virallinen kieli on suomi. 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Kerhon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää moottoriurheiluharrastusta kerhon toiminta-alueella siten, että 
mahdollisimman moni kerhon jäsen harrastaisi moottoripyöräurheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaises-
ti, ja moottoripyöräilyyn erityisesti lakien, asetusten, liikennesääntöjen ja urheilun hengessä kasvattamalla 
jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia taitavia ja huolellisia ajajia. 
 
Tarkoitustaan kerho voi toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutus- ja opetustoimintaa, val-
mennus- ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa 
sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteinaan kasvattaa yhteiskunnalle henkisesti virkeitä ja hyödyllisiä 
kansalaisia. Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja 
välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla. Suomen Moottoriliitto ry:n 
jäsenenä kerho noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Kerho ei puutu uskonnollisiin 
eikä poliittisiin kysymyksiin. 
 
3. Jäsenet 
Kerhon jäsenet ovat kunnia-, nuoriso-, ja vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia kannattavia jäseniä. Kannatta-
vaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai yhteisön, joka haluaa tukea kerhon toimintaa. Kerhon vuosi-
jäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja jon-
ka hallitus jäseneksi hyväksyy sekä maksaa mahdollisen liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun, jonka 
suuruuden määrää kerhon vuosikokous. Alle 15-vuotias on nuorisojäsen. Nuorisojäsen on velvollinen suorit-
tamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrittää kerhon vuosikokous.  Kunniapuheenjohtajaksi tai 
kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kerhon kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti 
edistänyt ja tukenut kerhon toimintaa. 
 
4. Kerhon maksut 
Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseneltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja 
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita 
jäsenmaksuja. Lisäksi kerho voi määrittää muita tarpeelliseksi katsomiaan maksuja. 
 
5. Hallitus 
Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista 
jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohta-
jan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäse-
nistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 



6. Kerhon nimen kirjoittaminen 
Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 
 
7. Tilikausi 
Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. 
 
8. Kerhon kokoukset 
Kerhon kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kerhon kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kerhon 
vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Kerhon kokouksissa 
on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäse-
nellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kerhon kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole 
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
9. Kerhon kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava kerhon kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille 
postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 
 
10. Vuosikokous 
Kerhon 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 vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu-
velvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa 
ja varatilintarkastajaa 
10. Valitaan tarpeelliset jaostot 
11. Valitaan jäsenehdokkaat liiton hallitukseen 
12. Valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen 
13. Määrätään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus 
14. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä 
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava 
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
11. Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
kerhon purkamisesta. Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat kerhon tarkoituksen edistämiseen purka-
misesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen. 


