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1 § Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Oulu MC ry ja sen kotipaikka on Oulu. 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ohjata jäsentensä liikennekäyttäytymistä, pyrkiä 
lisäämään moottoripyöräilijöiden ja moottoripyöräilyn turvallisuutta, järjestää kuljettajien 
koulutus- ja opetustoimintaa sekä edistää jäsentensä välistä yhteenkuuluvuutta.  
 
Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on moottoripyöräilyn tunnetuksi tekeminen. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa kasvatus- ja koulutustoimintaa järjestä-
mällä jäsenilleen liikennekilpailuja ja erityyppisiä koulutustilaisuuksia sekä huvitilaisuuksia. 
Yhdistys pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin, järjestöihin ja viranomaisiin, sekä erityisesti 
poliisiin, Oulun kaupunkiin, Suomen Punaiseen Ristiin sekä muihin moottoripyöräkerhoihin. 
 
Yhdistys voi myös antaa moottoripyöräilyyn tai siihen läheisesti liittyviin asioihin lausuntoja, 
tehdä esim. liikenneturvallisuutta parantavia aloitteita, järjestää kokouksia ja keskustelu- 
tilaisuuksia. 
 
Yhdistys voi tukea avustuksilla tai muilla keinoin yleishyödyllistä toimintaa. Yhdistys ei maksa 
palkkaa eikä palkkioita. Yhdistys käyttää tulonsa tarkoituksensa mukaiseen toimintaan. 
 
Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin valtakunnallisiin etujärjestöihin. Yhdistyksen 
kuulumisesta em. järjestöihin päättää yhdistyksen kokous. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa kannatusjäseniä, vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä 
toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, huvitilaisuuksia ja 
toimintaan liittyviä näyttelyitä, sekä erilaisia tempauksia moottoripyöräilyn tunnetuksi 
tekemiseksi. Yhdistys voi tarvittavat luvat saatuaan harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa 
anniskelu- ja ravintolatoimintaa.  
 
3 § Jäsenet 
 
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyys tulee voimaan sen jälkeen, kun 
henkilö on suorittanut yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun sekä 
mahdollisen liittymismaksun. 



Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai 
oikeuskelpoisen yhteisön, jonka toiminta on yhteneväistä yhdistyksen toiminnan laadun ja 
tarkoituksen kanssa joka maksaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman kannatusjäsen- 
maksun. 
 
Yhdistyksellä voi olla samanaikaisesti yksi (1) kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäseniä, joilla 
kaikilla on äänioikeus. Edellä mainitut ovat vapautettu jäsenmaksu- ym. velvollisuuksista. 
 
Yhdistyksen kokous voi nimittää uuden kunniajäsenen yhdistyksen hallituksen esityksestä. 
Esitetyn kunniajäsenen on oltava yhdistyksen jäsen, joka on toiminut yli kymmenen (yli 10) 
vuoden ajan aktiivisesti sekä vastuullisesti yhdistyksen toimintaa ja arvoja edistävästi ja 
hänellä on oltava kunniapuheenjohtajan allekirjoittama puoltolausunto.  
 
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 
yhdistyksen puheenjohtajalle. 
 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
5 § Jäsenmaksu, kannatus- ja liittymismaksu sekä 
 kannatusjäsenmaksu 
 
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaiselta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun, 
kannatusmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun hallituksen esityksestä.  
 
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa myös muilta kuin yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä 
perittävän kannatusjäsenmaksun. 
 
6 § Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa 
valittu yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) 
muuta varsinaista jäsentä ja enintään kolme (3) varajäsentä.  
 
Yhdistyksen hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen jäsen. 
 
Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä varajäsenten toimikausi on yksi (1) 
kalenterivuosi. 
 
Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 



Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
yhdistyksen hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
 
Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 
 
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä  
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 
 
8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen hallituksen toimintakertomus 
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen 
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. 
 
9 § Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen 
marraskuun loppua yhdistyksen hallituksen määräämänä päivänä. 
 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhdistyksen hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa, kun 
vaatimus sen pitämisestä on esitetty yhdistyksen hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, kunniapuheen- 
johtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. 
  
Yhdistyksen kannatusjäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksissa. 
 
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi. 
Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on 
yhtynyt, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa. 
 



10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta, ilmoituksella 
yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestimellä tai teknisellä 
apuvälineellä. Sähköpostiviesti tai muun sähköisen viestimen tai teknisen apuvälineen kautta 
välitettävä kutsu lähetetään siihen osoitteeseen, jonka jäsen on yhdistykselle ilmoittanut. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, mikäli yhdistyksen hallitus näin 
päättää. Mikäli yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua etäyhteydellä, on se mainittava 
kokouskutsussa.  
 
Etäyhteydellä osallistuttaessa henkilövaalit voidaan tehdä myös sähköisen viestimen tai 
teknisen apuvälineen avulla niin, että äänestäjän henkilöllisyys voidaan todeta ja 
vaalisalaisuus toteutuu. Äänestystavasta on tiedotettava etukäteen kokouskutsussa. 
 
11 § Varsinaiset kokoukset 
 
 Kevätkokous 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

(2) ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Syyskokous 

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

(2) ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusmaksun 

ja mahdollisen liittymismaksun sekä kannatusjäsenmaksun määrä seuraavalle 
kalenterivuodelle 

6. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille, kuten puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, 
sihteerille, rahastonhoitajalle taikka muulle yhdistyksen hallituksen nimeämälle 
yhdistyksen toimihenkilölle maksettavista kustannusten korvauksista 

7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja  



8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet neljä-kuusi (4-6) henkilöä ja yhdistyksen 
hallituksen varajäsenet yksi-kolme (1-3) henkilöä 

9. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin, että 
yhdistyksen kevätkokoukseen tarkoitetut esitykset tulee jättää tammikuun 15. päivään 
mennessä ja yhdistyksen syyskokoukseen tarkoitetut esitykset syyskuun 15. päivään 
mennessä, jotta esitykset voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
 
13 § Muut toimintaa ohjaavat säännöt 
 
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia ja 
yhdistyksen kokousten päätöksiä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


