
Yhdistyksen säännöt 1 (3)

6.10.2020

Valkeakoski Motorsport Finland Ry
c/o Manninen 
Valkontie 12
36240 Kangasala

 Valkeakoski Motorsport Finland Ry Y-tunnus: 1451031-9 www.valkeakoski-motorsport.net 
 c/o Manninen Yhdistysrekisteri: 57501  E-mail: valkeakoskimotorsport@gmail.com
 Valkontie 12 Kotipaikka: Valkeakoski p. 040 545 3747
 36240 Kangasala

Valkeakoski Motorsport Finland Ry:n säännöt kerhon
syyskokouksen 18.11.2019 hyväksymässä muodossa.

Valkeakoski motorsport finland ry:n (rekisteri nro 57501) säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Valkeakoski Motorsport Finland, jonka epävirallinen lyhenne on VMF. Yhdis-
tyksen kotipaikka on Valkeakoski.

2 § Kerhon tarkoituksena on veneilyn, autoilun ja näihin liittyvien moottorialan harrastusten edis-
täminen, jäseniensä yhdyssiteenä toimiminen, heidän toimintansa tukeminen sekä taitojensa 
kehittäminen näiden harrastusten piirissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi järjestää 
kilpailuja, näytöksiä, koulutus-, valistus- ja viihdytystilaisuuksia sekä pitää yhteyttä muihin alan 
järjestöihin ja harrastajiin.

Kerho voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa jäseniään varten 
tarpeellista telakkatoimintaa ja moottoriajoneuvojen säilytystilojen vuokrausta voittoa tavoit-
telematta. Lisäksi kerho voi hankkia toimintaansa varoja järjestämällä arpajaisia sekä ottamalla 
vastaan lahjoituksia. Kerho hankkii toimintaansa varten tarvittavat viranomaisten luvat.

3 § Yhdistyksen jäseniksi voi johtokunta hyväksyä sellaisia yksityisiä henkilöitä tai rekisteröityjä jär-
jestöjä, joiden johtokunta katsoo edistävän kerhon tarkoitusperiä. Jäsenyys astuu voimaan, kun 
johtokunta on hyväksynyt jäsenen. Jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Jos 
varsinainen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuukauden ajan sen erääntymisestä 
lukien, ei hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeut-
ta kerhon kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoitusperien hyväksi, voidaan kerhon 
kokouksen päätöksellä kutsua kunniajäseneksi. Vuosittain perittävien jäsenmaksujen eräpäivä 
on 31. tammikuuta. Kerhon johtokunta voi erottaa jäsenen määräajaksi tai kokonaan, jos tämä on 
laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme (3) kuukautta sen erääntymisestä lukien tai 
jos tämä toiminnallaan tai käytöksellään vahingoittaa kerhon toimintaa tai sen mainetta.

Johtokunta toteaa päätöksellään jäsenen eronneeksi kerhosta, mikäli tämä ei ole maksanut jäsen-
maksuaan toimintavuoden lokakuun loppuun mennessä.

4 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huh-
tikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johto-
kunta.
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5 § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat

3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitellään vuosikertomus edelliseltä vuodelta.
6. Esitellään tilikertomus ja tilin-/ toiminnantarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen 

vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
7. Käsitellään muut johtokunnan tai kerhon jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat

3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a. toimintasuunnitelma
b. jäsenmaksut
c. talousarvio

6. Valitaan kolme (3) henkilöä johtokunnan jäseneksi kahdeksi vuodeksi.
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja johtokunnan jäsenistä.
8. Valitaan kaksi (2) tilin-/ toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
9. Valitaan jaostojen johtokunnat ja nimetään kokoonkutsujat.
10. Käsitellään muut johtokunnan tai kerhon jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat.



Yhdistyksen säännöt 3 (3)

6.10.2020

Valkeakoski Motorsport Finland Ry
c/o Manninen 
Valkontie 12
36240 Kangasala

 Valkeakoski Motorsport Finland Ry Y-tunnus: 1451031-9 www.valkeakoski-motorsport.net 
 c/o Manninen Yhdistysrekisteri: 57501  E-mail: valkeakoskimotorsport@gmail.com
 Valkontie 12 Kotipaikka: Valkeakoski p. 040 545 3747
 36240 Kangasala

6 § Kerhon ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähin-
tään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

7 §  Kerhon kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, vähintään yh-
dessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

8 § Kerhon asioita hoitaa syyskokouksen kerhon varsinaisista jäsenistä valitsema johtokunta, johon 
kuuluu kuusi (6) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on 
erovuorossa vuosittain puolet. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu 
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Johtokunta on 
päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

9 § Kerhon tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistettava edelliseltä 
vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava toimintakaudelle valituille tilin-/ toiminnantarkasta-
jille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilin-/ toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausun-
toineen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10 §  Kerhon alaisuuteen voidaan perustaa alajaostoja eri aloja varten. Alajaoston asioita hoitaa kerhon 
syyskokouksessa vuodeksi (1) kerrallaan valitsema 5-7 henkinen jaoston johtokunta, joka pitää 
järjestäytymiskokouksen ennen toimintakauden alkua.

11 §  Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun muun 
johtokunnan jäsenen kanssa.

12 §  Näihin sääntöihin voi kerhon kokous tehdä muutoksia, jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä 
sitä kannattaa.

13 §  Kerho purkautuu, jos kerhon kokous kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettä-
vässä kokouksessa 2/3 enemmistöllä niin päättää. Kerhon purkautuessa luovutetaan sen varat 
AKK-Motorsport ry:n nuorisotoiminnalle.


