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MATKAILUAJONEUVOTUOJAT RY:N SÄÄNNÖT 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 
 Yhdistyksen nimi on Matkailuajoneuvotuojat ry ja kotipaikka Helsinki. 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 

1. Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Suomessa toimivat matkailuajoneuvojen ja 
niiden tarvikkeiden ja varusteiden valmistajat, jälleenmyyjät ja valtuutetut huoltoliikkeet 
matkailuajoneuvoihin liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi ja niiden käytön edistämiseksi. 
Tarkoitus on myös valvoa ja ajaa tasaveroisesti kaikkien jäsenten yhteisiä ja yleisiä etuja 
kaikissa muissa kysymyksissä paitsi niissä, jotka koskevat työnantajan ja työntekijän 
välisiä suhteita, sekä kaikin keinoin edistää liikenne- ja käyttöturvallisuutta 
matkailuajoneuvojen osalta.  

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
1) valvoo epäkohtia ja puutteita, jotka vaarantavat matkailuajoneuvoalan tervettä 

kehitystä tehden ao. viranomaisille ja alan muille järjestöille ehdotuksia ja 
suosituksia epäkohtien korjaamiseksi, 

2) suosittelee ja pyrkii valvomaan, että matkailuajoneuvokaupan alalla noudatetaan 
lojaalia kilpailua ja hyviä kauppiastapoja, 

3) tiedottaa alan tuotteista ja niiden käyttömahdollisuuksista ja valistaa oikeasta ja 
turvallisesta käytöstä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja näyttelyitä, 
osallistumalla niihin ja harjoittamalla julkaisutoimintaa, 

4) voi laatia matkailuajoneuvoja, niiden valmistusta, kauppaa ja käyttöä koskevia 
suosituksia ja saattaa ne myös ao. viranomaisten, erilaisten järjestöjen, 
vähittäiskauppiaiden, korjaajien ja käyttäjien tietoon, 

5) pitää yllä tarpeellista kosketusta muihin matkailuajoneuvoista tai niiden käytöstä 
kiinnostuneisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, 

6) ryhtyy muihin samantapaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät ja vahvistavat alan 
kehitystä. 

3. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun 
hankkiminen siihen osallisille. 

 
3 § Jäsenyys  
 

1. Yhdistyksen merkkijäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on 
matkailuajoneuvojen valmistaja tai matkailuajoneuvoalalla toimiva 
matkailuajoneuvovalmistajien pääedustaja, jolla on rekisteröity toiminimi, ja joka harjoittaa 
toimialalla liiketoimintaa.  

2. Yhdistyksen tarvikejäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on 
matkailuajoneuvojen tarvikkeiden ja varusteiden valmistaja tai pääedustaja, jolla on 
rekisteröity toiminimi, ja joka harjoittaa toimialalla liiketoimintaa.  

3. Yhdistyksen kauppiasjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on 
merkki- tai tarvikejäsenen jälleenmyyjäliike, jonka ao. merkki- tai tarvikejäsen hyväksyy 
kauppiasjäsenekseen. 

4. Yhdistyksen huoltoliikejäseneksi voidaan hyväksyä valtuutettu oikeuskelpoinen 
yhteisö, jonka valtuutuksen tehnyt merkki-, tarvike-, tai kauppiasjäsen hyväksyy 
huoltoliikejäseneksi. 

5. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on 
kiinnostunut toimialasta. 

6. Kirjallinen jäsenhakemus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja siinä tulee ilmetä 
hallituksen pyytämät tiedot, joiden perusteella hallitus hyväksyy tai hylkää hakemuksen.  

7. Jos jäsenen henkilöedustaja, joka on yhdistyksen hallituksen jäsen, eroaa jäsenen 
palveluksesta tai muuttuu oikeustoimikelvottomaksi, nousee ensimmäinen hallituksen 
varajäsen hänen paikalleen toimikauden loppuun. Jos eronnut jäsen on ollut 
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puheenjohtaja, nousee varapuheenjohtaja tehtävään ja hallitus valitsee keskuudestaan 
uuden varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan erotessa hallitus valitsee keskuudestaan 
uuden varapuheenjohtajan. 

8. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilön, joka erityisesti on ansioitunut 
toiminnassaan kaupallisen matkailuajoneuvoalan tai yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä 
ei ole jäsenmaksua. 

9. Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja käyttäydyttävä 
liiketoiminnassaan jäsenen arvolle sopivalla tavalla. 

10. Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa. 
 
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 

1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 

2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, 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 §  Liittymis- ja jäsenmaksut 
 

Merkki-, tarvike-, kauppias-, huoltoliike- ja kannatusjäsenen jäsenmaksu on 
yhteisökohtainen ja vuosikokouksen päätöksen mukainen.  

 
 Liittymismaksu perustuu uuden jäsenen liittymiseen ja yhdistyksen vuosikokouksen 

päätökseen. Kannatusjäseniltä ei peritä liittymismaksua. 
 
6 § Hallitus 
 
 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

neljä (4) muuta varsinaista jäsentä, joista puolet on erovuorossa kerrallaan, sekä kaksi (2) 
varajäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsenen henkilöedustaja.  

 
Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
vuosikokouksesta alkaen. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita kaksi 
kertaa uudelleen. Hallituksen jäsenenä ollut henkilö voidaan kuitenkin valita puheenjohtajaksi, 
vaikka hänet olisi valittu hallituksen jäseneksi yllä mainitut kaksi kertaa uudelleen. Täydet 
kaudet puheenjohtajana ollut henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi. Varajäsenet 
valitaan vuosittain.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii.  

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 

 
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 

toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. 
 
8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus 
 
 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.    
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Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 
9 § Yhdistyksen kokoukset 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-
toukokuussa. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden 
tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 
esitetty hallitukselle. 

 
Yhdistyksen kokouksissa kullakin merkkijäseniä edustavalla yhteisöllä on neljä (4) ääntä. 
Tarvikejäsenellä on kaksi (2) ääntä. Kauppias- tai huoltoliikejäsenellä on yksi (1) ääni. 
Äänioikeuden edellytyksenä on maksettu jäsenmaksu. 

 
Äänioikeutettu jäsen voi valtakirjalla äänestää enintään kolmen muun äänioikeutetun jäsenen 
puolesta. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 
 
Kannatus- ja kunniajäsenellä sekä hallituksen erikseen nimeämillä henkilöillä tai yhteisöillä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

  
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 

ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä tai sähköpostitse. 

 
11 § Vuosikokous 

 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

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

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

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

jäsenmaksujen suuruudet 
8. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet. 

Varajäsenet valitaan vuosittain.  
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö  
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia 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 käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

 
13 § Muut velvoitteet 
 
 Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 


