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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 sekä antaa ja tukea vapaaehtoista moottoripyöräilyn
jatkokoulutusta ja neuvoja koskien moottoripyörällä ajamista, moottoripyöriä ja
moottoripyörävarusteita
3. toimia jäsentensä edustajana ja edunvalvojana antaen tarvittavia lausuntoja ja esityksiä
4. harjoittaa valistustoimintaa ja edistää moottoripyöräilyn positiivista julkisuuskuvaa.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi muun muassa järjestää tapahtumia, kokouksia,
kokoontumisajoja, koulutusta, esitelmiä, juhlia, valistusta, seminaareja, ratapäiviä, kilpailuja sekä
harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja ylläpitää kerhohuoneistoa.
4§
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää muun muassa maksullisia huvitilaisuuksia,
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toiminnassaan tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
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Luku 2: Yhdistyksen jäsenet, liittyminen ja eroaminen
5§
Yhdistyksen jäsenistö koostuu erilaisista jäsenryhmistä. Eri ryhmien jäsenyyteen perustuvat
oikeudet ja velvollisuudet poikkeavat toisistaan. Jäsenryhmiä on seitsemän (7) kappaletta:
1. Varsinainen jäsen
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä vähintään kaksikymmentäviisi (25) vuotta täyttänyt
luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
2. Perhejäsen
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja
vähintään kaksikymmentäviisi (25) vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
3. Nuorisojäsen
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään
kaksikymmentäneljä (24) vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Kaksikymmentäviisi (25) vuotta täytettyään nuorisojäsen muuttuu
seuraavana kalenterivuonna varsinaiseksi jäseneksi ilman erillistä päätöstä.
4. Varhaisnuorisojäsen
Varhaisnuorisojäseneksi voidaan hyväksyä vähintään viisitoista (15) ja enintään yhdeksäntoista
(19) vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kaksikymmentä (20) vuotta täytettyään varhaisnuorisojäsen muuttuu seuraavana kalenterivuonna
nuorisojäseneksi ilman erillistä päätöstä.
5. Ainaisjäsen
Ainaisjäseniä ovat ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat suorittaneet ainaisjäsenmaksun.
Ainaisjäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun perusosasta. Ainaisjäsenmaksun suorittaminen ei
ole mahdollista yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen vuonna 2007 tekemän päätöksen
jälkeen.
6. Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
7. Kunniajäsen
Yhdistyksen hallitus voi päättää ansioituneen henkilön kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi.
Mikäli kutsu hyväksytään, kunniajäsenyys astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.
Kunniajäsenet ovat vapautettuja liittymismaksusta ja jäsenmaksun perus- ja lisäosasta.
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6§
Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön koko nimi
ja muut häntä koskevat tarpeelliset tiedot kirjataan yhdistyksen jäsenluetteloon. Osoituksena
kerhon jäsenyydestä toimii jäsenkortti.
7§
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
8§
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on hänelle
jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen lähetetystä maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt
jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme (3) kuukautta sen erääntymisestä lukien, tai jos hän
toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista, tai
vahingoittaa yhdistyksen mainetta.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon erottamispäätöksestä.
Jäsenellä ei kuitenkaan ole tätä oikeutta, mikäli erottamisen syynä on jäsenmaksun suorittamisen
laiminlyönti. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan
asian esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
9§
Eronneen tai erotetun jäsenen suoritettua jäsenmaksua tai sen osaa ei palauteta.
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Luku 3: Yhdistyksen hallinto
10§
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.
11§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunkin kalenterivuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja
siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.
2. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään niistä
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien antama lausunto mahdollisesti
antavat aihetta.
4. Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tai eroavien tilalle.
6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan
vuoden hallinto ja tilit.
7. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
12§
Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksun maksaneilla vähintään
15-vuotiailla jäsenillä kannatusjäseniä lukuun ottamatta yhtäläinen äänioikeus. Kaikki
äänioikeutetut ovat vaalikelpoisia. Puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi ehdolle asettuvien on
ilmoitettava asiasta yhdistyksen hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhdistyksen
vuosikokousta.
Yhdistyksen
kokouksessa
äänestykset
käydään
yksinkertaisella
enemmistövaalitavalla näissä säännöissä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
13§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään silloin, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen koko jäsenmäärästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
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14§
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköisesti.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille annetaan kirjeitse tai sähköisesti.
15§
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja yhdistyksen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii
vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on myös yhdistyksen laillinen edustaja. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen (10) jäsentä. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan
vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että hallituksen
jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.
16§
Erilaisten tehtävien, tapahtumien tai toimintamuotojen toteuttamiseksi hallitus voi nimetä ja
valtuuttaa toimihenkilöitä ja työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa.
17§
Jos joku hallituksen jäsenistä lopettaa tehtävässään ennen kahden vuoden toimikautensa
päättymistä, seuraava yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen. Ennen kyseistä
yhdistyksen kokousta hallitus voi asettaa täksi ajaksi toimihenkilön hoitamaan lopettaneen
hallituksen jäsenen tehtäviä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä. Yhden tai useamman hallituksen
jäsenen eroaminen kesken kauden ei vaikuta muiden hallituksen jäsenten erovuoroihin.
18§
Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen jäsenistä vähintään puolet on läsnä. Hallituksen
kokouksessa kaikki äänestämistä vaativat asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee.
19§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja, yhdessä
tai erikseen.
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Luku 4: Yhdistyksen talous
20§
Jäseniltä kannettavien jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen perus- ja lisäosan ja liittymismaksun suuruudesta päättää
yhdistyksen vuosikokous, lukuun ottamatta nuorisojäseniä ja varhaisnuorisojäseniä. Näiden
jäsenryhmien jäsenmaksun perus- ja lisäosan ja liittymismaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
hallitus. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Yhdistyksen jäsenten jäsenmaksut koostuvat kahdesta osasta:
1. Perusosa, joka määräytyy jäsenen jäsenryhmän mukaan.
2. Lisäosa, joka on sama kaikille sen suorittaville jäsenryhmille, lukuun ottamatta nuorisojäseniä ja
varhaisnuorisojäseniä.
Jäsen- tai liittymismaksusta osittain tai kokonaan vapautetut on määritelty yhdistyksen sääntöjen
3§:ssä.
21§
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen
laatima toimintakertomus on valmistettava yhdistyksen kuluvan kalenterivuoden vuosikokoukseen
mennessä.
22§
Toiminnantarkastajien tulee viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa
hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan
yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
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Luku 5: Muita määräyksiä
23§
Yhdistys voi tehdä yhteistyötä muiden moottoripyöräilyn, nuorisotoiminnan ja
liikenneturvallisuustyön alalla toimivien ja niitä tukevien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa ja liittyä
jäseneksi tai solmia sopimuksia yhteistoiminnasta.
24§
Jäsenmaksuista, lahjoituksista ja muusta toiminnasta kertyvät tulonsa yhdistys käyttää toimintansa
rahoittamiseen.
25§
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten
enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
26§
Jos yhdistys päätetään purkaa, käytetään sen varat moottoripyöräharrastusta edistäviin
tarkoituksiin Turun kaupungissa tai sen lähiympäristössä siten, kuin yhdistyksen kokous päättää.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi toimitaan samoin, kuin purkutilanteessa.
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