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Tampereen Seudun Mobilistit ry 

SÄÄNNÖT 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen 

toimialueena on koko Suomi. 

 

2 § TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ajoneuvoharrastajien yhdyssiteenä ja edistää ajoneuvojen 
säilyttämistä, entistämistä ja kunnostamista sekä niihin liittyvän perinnetietouden tallentamista. Yhdistys 
toimii jäsenistönsä edunvalvojana. 
 
 
3§ TOIMINNAN LAATU 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi  

- järjestää tapahtumia, tuottaa julkaisuja, järjestää kilpailuja ja harjoittaa muuta vastaavaa 
tarkoituksensa mukaista aatteellista toimintaa   

- liittyä muiden valtakunnallisten yhdistysten jäseneksi 
- asianmukaisen luvan saatuaan suorittaa museoajoneuvojen tarkastustoimintaa ja 

museoajoneuvorekisterin ylläpitoa 
- ottaa vastaan toimintansa tukemiseksi lahjoituksia ja testamentteja, järjestää toimintaansa liittyviä 

tilaisuuksia keräten pääsymaksuja, asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, kilpailuja ja 
rahankeräystä. 

 

4§ JÄSENET 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 

säännöt. Kannatusjäseneksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen 

yhteisö. Jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenpuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajia on 

kerrallaan ainoastaan yksi. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja valitaan jäsenten joukosta. Kunniajäsenet 

ja kunniapuheenjohtajan hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä vähintään kolme neljäsosan 

enemmistöllä annetuista äänistä. 

Yhdistyksen kannatusjäsenillä on ainoastaan puhevalta yhdistyksen kokouksissa. 

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 

tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. 

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua. 
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5 § JÄSENEN EROTTAMINEN 

Yhdistyksen hallitus voi yhdistyslain edellytyksin erottaa jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voi 

valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valituskirjelmä on jätettävä hallitukselle 30 päivän kuluessa 

erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. 

 

6 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu 

puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain. Hallitus 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 

toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on 

päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on 

läsnä.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7 § JUOKSEVIEN ASIOIDEN HOITO 

Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia työvaliokuntia. Hallituksen 

ulkopuolelta otettujen toimihenkilöiden työehdot ja palkkiot päättää hallitus talousarvion puitteissa. 

 

8§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, 

kukin yksin. 

 

9 § TILIKAUSI JA VUOSIKERTOMUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit, hallituksen laatima vuosikertomus ja muuta hallintoa koskevat 

asiakirjat on ennen helmikuun loppua annettava yhdistyksen tilintarkastajalle 10 § mainittua tarkoitusta 

varten. 

 

10 § TILINTARKASTUS 

Tilintarkastajien on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta annettava hallitukselle kirjallinen 

yhdistyksen kevätkokoukselle esitettävä kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien 

tarkastuksesta. 

 

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis- huhtikuussa ja syyskokous 

marraskuussa hallituksen määräämänä aikana. Nämä kokoukset kutsutaan vähintään kaksi viikkoa ennen 
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kokousta jäsenille postitetuilla jäsenlehdellä, kirjeillä tai sähköpostitse. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on 

pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi 

kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

12 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:  

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

2) Valitaan kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

5) Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen 

hyväksymisestä 

6) Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään 

tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen jäsenen on kevätkokouksessa 

käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä yhdistyksen johtokunnalle kirjallinen esitys tammikuun 

loppuun mennessä. 

 

13 § YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS  

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:  

1)     Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  

2)     Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa  

3)     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4)     Vahvistetaan kokouksen työjärjestys  

5)     Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 

6)     Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset,  

         sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

7)     Määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

8)     Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi  

9)     Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi  

10)  Valitaan hallituksen muiden erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 

11)  Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi 

12)  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen jäsenen on syyskokouksessa  

        käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys lokakuun 15. päivään 

        mennessä. 

 

 

14 § PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA 

Yksityinen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä, joka on yhdistyksen jäsen ja jolla voi 

olla vain yksi valtakirjalla annettu ääni oman äänensä lisäksi. 
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Päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä seuraavin poikkeuksin: 

1) Yhdistyksen puheenjohtajan on valituksi tullakseen saatava ehdoton ääntenenemmistö. Mikäli 

ehdokkaita on kolme tai enemmän ja kukaan ei ensimmäisessä äänestyksessä saa ehdotonta 

enemmistöä, suoritetaan toinen äänestys. Ellei siinäkään kukaan saa ehdotonta enemmistöä, 

suoritetaan kolmas äänestys kahden toisessa äänestyksessä eniten ääniä saaneen kesken. 

2) Hallituksen jäsenet valitaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan 

arvalla. 

 

 

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta nostetusta kysymyksestä on siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jossa 

päätös voidaan tehdä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä 

kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

 

 

16 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 

enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väliajan on oltava 

vähintään 30 päivää. Kokouskutsuissa on käytävä ilmi, että on kysymys yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 

tavalla yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen ajoneuvokulttuurin edistämiseen Suomen Kulttuurirahaston 

Pirkanmaan rahaston kautta.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


