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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
• Yhdistyksen nimi on Aprilia Club Finland ja sen kotipaikka on Porvoo.   
 
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 
• Yhdistyksen tarkoituksena on edistää  moottoripyöräkulttuuria Suomessa, keskittyen ensisijaisesti 

Aprilia –merkkisillä ajoneuvoilla ajavien moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden asioiden ja 
yleisten etujen edistämiseen sekä edistää Aprilia –merkin tunnettavuutta Suomessa. 

• Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys toimii linkkinä maahantuojan ja moottoripyörien ja mopojen 
omistajien välillä, järjestämällä kokouksia, keskustelutilaisuuksia, yms. 

• Yhdistys järjestää koulutusta, ajoharjoittelua sekä tarjoaa jäsenilleen foorumin, jolla jäsenistö voi 
toimia omien moottoripyöräilyyn ja mopoiluun liittyvien asioidensa edistämiseksi. 

• Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa 
avustuksia ja lahjoituksia. Lisäksi yhdistys voi myydä kerhotuotteita sekä järjestää arpajaisia 
toimintansa rahoittamiseksi. 

• Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. 
 
3. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenrekisteri 
• Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
•  Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti, joka osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja, joka käsittelee 

jäsenyyshakemuksen seuraavassa kokouksessaan. 
• Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenen, jolle ilmoitetaan hyväksymisestä erikseen.  
• Jos yhdistyksen hallitus ei hyväksy jäsenhakemusta, ilmoitetaan siitäkin hakijalle erikseen.  
• Saatuaan hallituksen ilmoituksen jäsen vahvistaa jäsenyytensä maksamalla vuosikokouksessa 

määrätyt liittymismaksun sekä jäsenmaksun määräaikaan mennessä. 
• Jäsenyys on voimassa toistaiseksi. 
• Yhdistyksen hallitus ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä, joka on kaikkien jäsenten luettavissa 

yhdistyksen kotisivuilla.  
 
4. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 
• Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, 

hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään 
kokouksen pöytäkirjaan. 

• Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksuhuomautuksesta huolimatta maksanut 
vuosikokouksessa määrättyä jäsenmaksua. 

• Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on aiheuttanut yhdistykselle ja sen toiminnalle huomattavaa 
vahinkoa ja haittaa tai muutoin toiminnallaan vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai muutoin 
toiminnallaan liittänyt yhdistykseen huomattavaa negatiivista julkisuutta. 

• Yhdistys ei palauta jäsenen jäsenmaksua, jos jäsen eroaa tai erotetaan. 
• Yhdistys ei palauta liittymismaksua jäsenen erotessa tai, jos jäsen erotetaan yhdistyksestä. 
 
5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
• Uuden jäsenen liittymismaksu määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. 
• Jäsenmaksu määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. 

 
6. Yhdistyksen hallitus 
• Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä.  
• Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
• Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. 
• Muihin toimintoihin ja/tai projekteihin hallitus voi nimetä avukseen keskuudestaan tai sen 

ulkopuolelta tilanteeseen sopivan henkilön. 
• Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta 

vähintään neljä kertaa toimikautena.  
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• Hallitus kokoontuu myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
• Hallituksen kokouskutsu on toimitettava kaikille hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää mutta ei 

enempää kuin 14 päivää ennen kokousta.  
• Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ovat läsnä. 
• Äänet ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
• Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai sihteerin tai 

rahastonhoitajan kanssa. 
 
8. Tilikausi ja tilintarkastus 
• Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
• Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 

vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. 
• Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 

yhdistyksen hallitukselle.   
 
9. Yhdistyksen vuosikokous sekä muut kokoukset 
• Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämässä paikassa helmi-

maaliskuussa. 
• Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen 

olevan aihetta tai, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta kirjallisesti erikseen ilmoitettua asiaa varten vaatii. 

• Tällöin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30 vrk) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus 
sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

• Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä, joka on maksanut kokoukseen mennessä kuluvan 
toimikauden liitymis- ja jäsenmaksunsa,  yksi ääni.  

• Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut annetuista äänistä yli 
puolet. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
• Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle siten, että kutsut toimitetaan jäsenistölle 

vähintään 14 vrk ja enintään 28 vrk ennen kokousta joko postilla tai sähköpostilla. 
 
11. Vuosikokous 
• Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus. 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi 

ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajien kertomus. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille. 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruudet. 
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet, yhteensä viisi (5) henkilöä 
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä heille varahenkilöt. 
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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• Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 

 
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
• Päätös sääntöjen muuttamisesta ja/tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolme-neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
• Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja/tai yhdistyksen purkamisesta. 
• Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkautumista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
• Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
 


