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TURUN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY:N SÄÄNNÖT
Luku 1: Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
1§
Yhdistyksen nimi on Turun Moottoripyöräilijät ry ja yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.
Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä TuMP.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. tukea, kehittää ja toteuttaa moottoripyöräharrastusta
2. kehittää jäsentensä ajo- ja liikennetaitoja
3. edistää moottoripyöräilyn positiivista julkisuuskuvaa
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää moottoripyöräilyyn liittyviä tapahtumia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia tapahtumia, vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toiminnassaan tarpeellista omaisuutta ja toimeenpanna arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
Luku 2: Yhdistyksen hallinto
4§
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.
5§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunkin kalenterivuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja siinä
käsitellään vähintään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
2. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen
3. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion esittäminen
4. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen
5. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen
6. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen
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6§
Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus. Kaikki 18 vuotta täyttäneet
äänioikeutetut ovat vaalikelpoisia. Puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi ehdolle asettuvien on
ilmoittauduttava yhdistyksen hallitukselle viimeistään 7 päivää ennen vuosikokousta. Yhdistyksen
kokouksessa äänestykset käydään yksinkertaisella enemmistövaalitavalla.
7§
Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään silloin, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään 10 % yhdistyksen jäsenmäärästä sitä kirjallisesti
vaatii.
8§
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta.
9§
Yhdistyksen toiminnasta ja taloudenpidosta vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtajan lisäksi vähintään 4 ja enintään 10 jäsentä. Vuosikokous valitsee hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten lisäksi hallitus voi nimetä ja valtuuttaa
yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimihenkilöitä ja työryhmiä.
10 §
Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksesta vähintään puolet on läsnä. Hallituksen
kokouksissa äänestämistä vaativat asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tasatilanteessa
puheenjohtajan ääni ratkaisee.
11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai taloudenpidosta vastaava
hallituksen jäsen.
12 §
Jos yhdistys päätetään purkaa tai yhdistys tulee lakkautetuksi, käytetään sen varat
moottoripyöräharrastusta edistäviin tarkoituksiin Turun kaupungissa siten, kuin yhdistyksen kokous
päättää.
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Luku 3: Yhdistyksen jäsenistö
13 §
Yhdistyksen jäsenistö jakautuu seuraaviin jäsenryhmiin:
1. Varsinainen jäsen
Varsinaisia jäseniä ovat vähintään 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt.
2. Perhejäsen
Perhejäseniä ovat varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat tai parisuhteessa olevat ja
vähintään 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Mikäli perhejäsenyyden ehdot eivät enää täyty,
muuttuu jäsenlaji seuraavana kalenterivuonna varsinaiseksi jäseneksi ilman erillistä päätöstä.
3. Nuorisojäsen
Nuorisojäseniä ovat vähintään 15 ja enintään 17 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. 17 vuotta
täytettyään nuorisojäsen muuttuu seuraavana kalenterivuonna varsinaiseksi jäseneksi ilman erillistä
päätöstä.
4. Ainaisjäsen
Ainaisjäseniä ovat ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat suorittaneet ainaisjäsenmaksun. Ainaisjäsenmaksun
suorittaminen ei ole mahdollista yhdistyksen kokouksen vuonna 2007 tekemän päätöksen jälkeen.
5. Kunniajäsen
Yhdistyksen hallitus voi päättää ansioituneen luonnollisen henkilön kutsumisesta yhdistyksen
kunniajäseneksi. Mikäli kutsu hyväksytään, kunniajäsenyys astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden
alusta.
14 §
Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä vain henkilöitä, jotka
hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön etu- ja
sukunimi sekä muut häntä koskevat tarpeelliset tiedot kirjataan yhdistyksen jäsenrekisteriin.
15 §
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen hallituksen kokoukselle. Ero astuu voimaan välittömästi.
16 §
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksellä, jos
hän on hänelle lähetetystä maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen tai
jos hän yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä.
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Luku 4 Yhdistyksen talous
17 §
Jäseniltä kannettavien jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Eronneen tai erotetun jäsenen suoritettua
jäsenmaksua ei palauteta.
18 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistettava yhdistyksen
vuosikokoukseen mennessä.
19 §
Toiminnantarkastajien tulee viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen,
yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan toiminnantarkastuksesta.
20 §
Jäsenmaksuista, lahjoituksista ja muusta toiminnasta kertyvät tulonsa yhdistys käyttää toimintansa
rahoittamiseen.
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