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CJ750 Club Finland -yhdistyksen säännöt
1§ Nimi, kotipaikka ja perustamisaika
Yhdistyksen nimi on CJ750 Club Finland ja sen kotipaikka on Lemin kunta Etelä-Suomen -läänissä. Yhdistys
on perustettu 12.3.2011 ja siitä käytetään säännöissä nimitystä kerho.

2§ Kerhon tarkoitus
Kerhon tarkoituksena on edistää jäsentensä moottoripyöräilyharrastusta ja lisätä harrastuksen
tunnettavuutta, kehittää jäsentensä ajotaitoa ja teknistä osaamista.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen
Tarkoitustaan kerho toteuttaa:
- tarjoamalla jäsenilleen liikenneopetusta, asennevalistusta, ajotekniikkakoulutusta, tekniikka- ja
varusteneuvontaa, kilpailutoimintaa, kokoontumisajoja sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa.
- kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten sekä muiden yhteisöjen
huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti moottoripyöräilyharrastuksen kehittämiseen ja tarpeellisten
välineiden hankkimiseen.
- järjestämällä näyttelyitä, messuja ja hyväntekeväisyystapahtumia sekä osallistumalla niihin.
Toimintansa rahoittamiseksi ja tukemiseksi kerho:
- voi kantaa jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa
vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia
- voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä kahvila-, kioski- ja ravintolatoimintaa pienessä mittakaavassa
- voi toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja muita huvitilaisuuksia

4§ Kerhon jäsenet ja jäsenrekisteri
Kerhon jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja sitoutuu
noudattamaan kerhon sääntöjä. Ensisijaisesti kerhon jäseniksi hyväksytään Chang Jiang – moottoripyörän
omistavat henkilöt, mutta myös erimerkkisen moottoripyörän omistaja voidaan hyväksyä kerhon jäseneksi.
Kerhon jäsenet voivat olla perustajajäseniä, varsinaisia jäseniä, perhejäseniä ja kannatusjäseniä.
Perustajajäsenet (13 henkilöä) ovat maksaneet liittymismaksun ja he maksavat myös vuosittaisen
jäsenmaksun. Perustajajäsenillä voi olla joitakin hallituksen erikseen päättämiä etuuksia sekä tasan
päättyneissä asiaäänestyksissä heidän äänillään on suurempi painoarvo.
Varsinaisia jäseniä ovat kaikki liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun maksaneet henkilöt.
Perhejäseniä ovat kaikki halukkaat varsinaisen jäsenen perheenjäsenet ja lähisukulaiset. Kokouksissa
heillä on osallistumis- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kannatusjäseniä ovat yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea kerhon
tarkoitusta ja toimintaa. Kokouksissa heillä on osallistumis- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kerhon hallitus ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä.
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5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun
ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen
edellyttämät velvoitteet kuluvan tilikauden loppuun asti.
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.
Kerho ei ole velvollinen maksamaan erotetulle takaisin hänen kerholle suorittamiaan maksuja.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää kerhon
vuosikokous. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen maksun suorittamisesta korkean iän, sairauden,
työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

7§ Kerhon vuosikokous
Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana.
Kokouksiin voi osallistua myös sähköisten viestimien välityksellä.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
5. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
6. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

8§ Kerhon ylimääräinen kokous
Kerhon ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti tai sähköisten viestimien välityksellä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)
vuorokauden kuluessa vaatimuksesta.

9§ Kokouskutsu
Hallituksen on kutsuttava kerhon kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta
kerhon kotisivuilla, sähköpostilla tai muulla hallituksen vahvistamalla tavalla.

10§ Pöytäkirja
Kerhon ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava heti tai seuraavassa kokouksessa.
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11§ Äänestys
Kerhon kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan,
vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä tasan, perustajajäsenten äänet ratkaisevat ja
sen jälkeen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestystapa päätetään kokouksessa.
Jokaisella määräaikaan mennessä liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella perustajajäsenellä sekä
varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ja sähköisiä viestimiä käyttäen saa äänestää.

12§ Hallitus
Kerhon toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi toimikaudeksi valitut puheenjohtaja,
kolme(3) jäsentä ja kaksi(2) varajäsentä.
Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee hallitus hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi toisen jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään
kaksi kertaa toimikautena tai tarvittaessa, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti tai sähköisten viestimien välityksellä vaativat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksiin on mahdollista etäosallistua sähköisten viestimien
välityksellä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä
tasan, perustajajäsenten äänet ratkaisevat ja sen jälkeen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestystapa
päätetään kokouksessa.

13§ Toimi- ja tilikausi
Kerhon toimi- ja tilikausi on 1.2. – 31.1.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

14§ Kerhon nimen kirjoittaminen
Kerhon nimen kirjoittavat yksin kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä vuosikokouksessa erikseen
nimetyt henkilöt.

15§ Jaostot
Kerhon kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja
valita näihin tarpeelliset johto- ja toimihenkilöt.
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16§ Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai kerhon purkamisesta.
Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat kerhon tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen päätöksen mukaisesti. Kerhon purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

17§ Muita määräyksiä
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan Suomen Lakia sekä voimassaolevan
yhdistyslain määräyksiä.
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