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Nostalgiamotoristit ry säännöt 

NIMI JA KOTIPAIKKA 

1 § 
Yhdistyksen nimi on Nostalgiamotoristit ry, ja sen kotipaikka on Lohja. Yhdistyksestä käytetään näissä 
säännöissä nimitystä kerho. 

TARKOITUS JA TOIMINTA 

2 § 
Kerhon tarkoituksena on moottoripyöräilyyn liittyvän esineistön, kuten moottoripyörien, sekä muun 
oheismateriaalin, entisöinti- ja taltiointi harrastuksen edistäminen, niin että tuleville sukupolville 
muodostuisi kokonaiskuva entisajan moottoripyöräilijöiden kulttuurista ja sen kehittymisestä.  

3 § 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho: 

• harjoittaa moottoripyöräilyn perinnekeruuta. 
• järjestää ajotapahtuma-, rompetori-, luento- ja koulutustilaisuuksia. 
• osallistuu erilaisiin muiden henkilöiden ja yhteisöjen järjestämiin ajotapahtumiin, messuihin ja 

muihin vastaaviin tilaisuuksiin. 
• järjestää tilaisuuksia, vuonna 1966 valmistetuille tai sitä vanhemmille moottoripyörille, 

kulloisenkin ajanhenkeen kuuluvilla ajovarusteilla. 
• harjoittaa kerhon tarkoitukseen liittyvää tiedotus- julkaisu- ja koulutustoimintaa.  

4 § 
Toimintansa tukemiseksi kerho: 

• voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankittuaan asianmukaisen luvan, sekä ottaa 
vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.  

• voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
• voi harjoittaa kioski ja anniskelutoimintaa, järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. 

 

JÄSENET 

5 § 
Kerhon jäseniä ovat kunniajäsenet, vuosijäsenet ja toiminimijäsenet, sekä kannatusjäsenet. Kerhon 
kokous voi hallituksen esityksestä tehdyllä päätöksellä kutsua kerhon toimintaa ansiokkaasti tukeneen 
henkilön kunniajäseneksi.  
Kerhon vuosijäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, jonka kerhon hallitus jäseneksi 
hyväksyy. Toiminimijäseneksi hallitus voi hyväksyä, oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen 
elinkeinonharjoittajan, joka haluaa myötävaikuttaa kerhon tarkoitusperien saavuttamiseen. Kerhon 
kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön joka haluaa 
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
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Kerhon jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvoitteet, kuitenkin niin, että kannatusjäsenillä on 
ainoastaan puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Sama koskee myös niitä kerhon kunniajäseniä, jotka 
eivät ole olleet kerhon vuosijäseniä. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua edelliseltä 
kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. 

6 § 
Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa, merkittäväksi pöytäkirjaan.  Hallitus voi erottaa 
jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt 
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa 
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

7 § 
Vuosijäsenet, toiminimijäsenet, sekä kannatusjäsenet suorittavat kerholle vuotuisen jäsenmaksun, 
joiden suuruus erikseen kullekin jäsenryhmälle määrätään kerhon vuosikokouksessa.  Kerhon hallitus 
voi yksimielisesti tehdyllä päätöksellä, myöntää vuosittaisesta jäsenmaksusta vapautuksen, 
pienennyksen tai maksuajan pidennyksen kerhon jäsenelle, sairauden, työttömyyden, opiskelun tai 
muun vastaavan syyn perusteella.  

KOKOUKSET 

8 § 
Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

• kokouksen avaus.  
• valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
• hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
• esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto. 
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille. 
• valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
• vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.  
• vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.  
• valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.  
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja muut esilletulevat asiat kuitenkin yhdistylain 

24§ huomioon ottaen.  
• kokouksen päättäminen.  

Mikäli, kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokouksen käsiteltäväksi. On hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle, kolme viikkoa ennen vuosikokousta, että se voidaan 
sisällyttää esityslistaan. 
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9 § 
Ylimääräinen kerhon kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti, ilmoitettavaa asiaa varten kirjallisesti, vaatii.  Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määritelty, se mielipide, jota 
kannattaa yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10 § 
Kerhon kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille lehdessä tai sähköpostilla jäsenen 
yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

HALLITUS 

11 § 
Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan 
muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tarvittaessa hallitus voi 
valita keskuudestaan tai ulkopuolelta muita tarpeellisia toimihenkilöitä. Hallituksen puheenjohtaja 
valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 
vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Eroaminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla arvonnan 
perusteella ja seuraavina vuoron mukaan.  Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan, ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

12 §  
Hallituksen tehtävät: 

• hallitus suunnittelee ja toteuttaa kerhon päätösten mukaista toimintaa.  
• hallitus valitsee ja palkkaa kerhon toiminnan edellyttämät työntekijät.  
• hallitus päättää kerhon vuosi-, toiminimi- ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä.  
• hallitus valmistelee ja esittelee kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat.  
• hallitus päättää kerhon jäsenten muodostamien jaoksien hyväksymisestä.  

NIMENKIRJOITTAJAT 

13 § 
Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. 

TILIT 

14 § 
Kerhon toiminta- ja tilikautena ovat kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen sekä vuosikertomus on 
jätettävä tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta. 
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SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHONPURKAMINEN 

15 § 
Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että kokouksessa tullaan 
käsittelemään sääntöjen muuttamista. 

16 § 
Kerhon purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kerhon 
kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin 
mainittava, että kokouksessa tullaan käsittelemään kerhonpurkamista. 

17 § 
Kerhon purkautuessa, sen varat käytetään kerhon tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, 
purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.  Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään sen 
varat samaan tarkoitukseen. 

18 §  
Niissä kohdin joista näissä kerhon säänöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia. 


