1. LUKU
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorforbund ry. Yhdistyksen toimintaalueena on Suomi ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään
lyhenteellä SML.
2§
SML:n tarkoituksena on toimia moottoripyöräily-, moottorikelkkailu- ja ATV
moottoriurheiluharrastusta, sekä sähkömaastopyöräilytoimintaa edistävien Suomessa toimivien
yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena keskuselimenä. SML:n
tarkoituksena on myös edistääja organisoida edellä mainittujen moottoriurheilu- ja pyöräilylajien
harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä edistää moottoripyörä-, moottorikelkka- ja ATVmatkailu- ja
virkistystoimintaa
SML:n toiminnan perustana ovat Olympiakomitean vastuullisuusohjelma, reilun pelin
ihanteet ja tavoitteet sekä Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (myöhemmin SUEK)
linjaukset eettisesti kestävästä urheilukulttuurista.
3§
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan SML toteuttaa:
1. Tekemällä moottoriurheilulajiensa alalla neuvonta- ja koulutustyötä.
2. Edistämällä lajiensa moottoriurheilua harrastavien yhdistystenperustamista
ja jäsenyhdistystensä toiminnan tehostamista.
3. Kuulumalla jäsenliittona Kansainväliseen Moottoripyöräliittoon, FederationInternationale de
Motocyclisme (FIM) ja Euroopan Moottoripyöräliittoon, FIM Europeen ja valvomalla niiden
sääntöjen ja määräysten noudattamista Suomessa sekä hoitamalla yhteistoimintaa FIM:n
ja FIMEuropen kansallisten jäsenliittojen kanssa.
4. Toimimalla yhteistyössä muiden moottoriurheiluliittojen ja jäsenyhdistysten
välillämoottoriurheilua koskevissa asioissa.
5. Laatimalla ja vahvistamalla SML:n alaisten lajien kansallisen urheilu- ja
lajisäännöstönsekä SML:n ansio-, ajaja- ja kunniamerkkisäännöt.
6. Valvomalla SML:n sääntöjen sekä urheilu- ja lajisäännöstön noudattamista ja
ratkaisemalla näitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet.
7. Valvomalla jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja
ulkomaillasekä järjestämällä itse kilpailuja ja tapahtumia.
8. Tekemällä tunnetuksi SML:n alaista moottoriurheilua ja valvomalla sen etuja ulkomailla.
9. Toteuttamalla SML:n tarkoitusperien mukaista huippu-urheilu, harraste- ja nuorisotoimintaa.
10. Tekemällä liikenneturvallisuustyötä.
SML voi julkaista ja kustantaa moottoriurheilun alaa koskevaa kirjallisuutta, aikakauslehteä ja
sähkoistä mediaa seka edistää moottoriurheilua koskevaa tutkimus ja koulutustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi SML voi perustaa ja kartuttaa rahastoja, omistaa toimintaansa liittyviä
yrityksiä ja hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä arvopapereita.

SML ei puutu uskonnollisiin tai puoluepoliittisiin kysymyksiin.
4§
SML voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin urheilujärjestöihin. SML voi tehdä päätöksen
tällaiseen liittymisestä tai eroamisesta liittokokouksessa, jos päätöstä kannattaa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetusta äänimäärästä.
5§
SML on Kansainvälisen Moottoripyöräliiton FIM:n ja Euroopan Moottoripyöräliiton FIM Europen
jäsen ja nämä ovat antaneet SML:lle lajiensa urheilu- ja matkailutoiminnan järjestämisoikeuden
Suomessa. SML noudattaa toiminnassaan näiden liittojen kansainvälisiä sääntöjä ja
toimintaperiaatteita.
6§
SML voi liittyä jäseneksi tai ryhtyä yhteistoimintaan muiden moottoriurheilun ja
liikuntatoiminnan alalla toimivien liittojen ja yhteisöjen kanssa.

2. LUKU
Liittyminen, eroaminen ja erottaminen seka rikkomusten seuraamukset
7§
SML:n jäsenyhdistyksinä voivat olla MP-, MK-, ATV- ja sähkömaastopyöräilytoimintaa
toteuttavat, yhdistysrekisteriin merkityt moottoriurheiluseurat, joiden toiminnan tarkoitukseen
kuuluu SML:n edustamien moottoriurheilulajien toiminta, matkailu- ja virkistystoiminta ja
jotka hyväksyvät SML:n toiminnan tarkoituksen, säännöt ja SML:n urheilu- ja lajisäännöt.
Jasenyhdistyksessa pitaa olla vahintaan 30 henkilojasenta. Jäsenyhdistykset hyväksyy anomuksen
perusteella SML:n hallitus.
Jäsenyhdistysten tulee kilpailutoiminnassa noudattaa SML:n urheilu- ja lajisääntöjä.
SML ja sen jäsenyhdistykset sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan SUEK:n dopingsäännöstöön ja
sita kautta Kansainvalisen Olympiakomitean ja FIM:n dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston
dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin
sääntöihin.
SML:n ja sen jäsenyhdistykset sitoutuvat noudattamaan Olympiakomitean
vastuullisuusohjelmaa ja urheilun reilun pelin ihanteita sekä SML:n ympäristöohjelmaa.
8§
Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota SML:sta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Ero tulee voimaan heti, mutta eroava jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan
maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun
asti.
9§
Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen SML:sta, jos jäsenyhdistys on jättänyt maksamatta
erääntyneen jäsenmaksunsa ja maksu on maksamatta vielä erääntymisvuoden lokakuun viimeisenä
päivänä tai jos se toimii vastoin SML:n tarkoitusta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
muita velvoitteita. Hallitus voi myös erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei ole ilmoittanut
jäsenmaksun määrittamistä varten tarvittavia jäsentietoja edellisen kalenterivuoden loppuun

mennessä. Hallituksen erottamispäätös tulee voimaan heti.
Hallitus voi myös päättää jäsenyhdistyksen sulkemisesta määräajaksi SML:n toiminnasta.
10§
Dopingrikkomukset ja jäsenyhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty
edellä mainituissa SUEK:n antidopingsäännöstöissa. Jäsenyhdistyksen jäsen voi joutua
korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon SML:lle ja kansainväliselle
lajiliitolle.
Hallitus voi myös päättää jäsenyhdistyksen jäseneen, joka urheilun piirissä on menetellyt
urheilun vastuullisuuohjelman tai urheilun reilun pelin ihanteiden tai SML:n urheilu- tai
lajisääntöjen vastaisesti tai syyllistynyt dopingrikkomukseen, kohdistuvasta liiton alaista
kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta, sakosta ja varoituksesta tai muista
seuraamuksista sen mukaan, kun tarkemmin määrätään urheilu- ja lajisäännöissä.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen
jälkeen kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.
Jäsenyhdistyksen jäsenen kilpailutoimintaan liittyvää oikeusturvaa käsittelee
vetoomusistuin urheilu- ja lajisääntöjen perusteella.
11 §
SML:n kunniajäseneksi voidaan hallituksen tai jäsenyhdistyksen ehdotuksesta kutsua sekä liiton
jäsenyhdistyksiin kuuluvia, että niiden ulkopuolella olevia henkilöita, jotka ovat erityisen
ansiokkaasti toimineet SML:n tarkoituksen toteuttamiseksi.
SML:n kunniajäsenellä on liittokokouksissa puheoikeus.
SML:n kunniapuheenjohtajaksi voi liittokokous valita SML:n puheenjohtajana ansiokkaasti
toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajalla, joita yhtä aikaa voi olla enintään kaksi, on oikeus
olla läsnä SML:n kaikissa kokouksissa ja hänella on näissä myös puheoikeus.
12 §
SML:n kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen rekisteröidyn yhteisön, säätion
tai yksityisen henkilön, joka toimii SML:n tarkoitusperien hyväksi. Näiden jäsenten tulee
noudattaa SML:n sääntöjä ja liittokokouksen sekä hallituksen päätöksiä ja kaikin puolin valvoa
ja suojata SML:n alaisen moottoriurheilun ja SML:n etuja.
Kannattajajäsenen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.
Kannattajajäsenellä, joka on liittokokousvuoden tammikuun 31. päivään mennessä suorittanut
kaikki SML:lle tulevat maksut edeltävältä vuodelta, on oikeus olla edustettuna
liittokokouksessa yhdellä tai enintään kahdella edustajalla, joiden on esitettävä laillinen
valtakirja. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta liittokokouksessa.
Kannattajajäsenen eroamisessa tai erottamisessa SML:sta menetellään samoin kuin
jäsenyhdistyksista on säädetty sääntöjen 8 ja 9 §:ssa.

3. LUKU
SML:n toimielimet
13 §
Liiton toimielimet ovat liittokokous, hallitus, työvaliokunta, talousvaliokunta ja vetoomusistuin.
14 §
Varsinaisen liittokokous pidetään joka vuosi huhti-toukokuussa SML:n hallituksen määräämässä
paikassa. Hallitus voi päättää myös kokouksen järjestämisestä osittain tai kokonaan
etäkokouksena sekä kokouksessa järjestettävien äänestysten järjestämisestä sähköisesti.
Yhdistyksen kokous voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla, kun se on hyväksytty yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestykseen.
Varsinaisessa liittokokouksessa
-

suoritetaan kokouksen järjestäytyminen

-

kuullaan hallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta

-

esitetään hallituksen vuosikertomus tileineen ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

-

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

-

päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista sekä hallituksen

-

jäsentenmatkakorvauksista
vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

-

valitaan kahdeksi (2) vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä
SML:npuheenjohtaja.

-

valitaan kahdeksi (2) vuodeksi hallituksen 1. varapuheenjohtaja, josta käytetään
nimitystä SML:n 1. varapuheenjohtaja

-

valitaan kahdeksi (2) vuodeksi hallituksen 2. varapuheenjohtaja, josta käytetään
nimitystä SML:n 2. varapuheenjohtaja, siten, että varapuheenjohtajat ovat
erovuorossa vuorovuosina

-

toimitetaan hallituksen kahdentoista (12) jäsenen vaalit kahdeksi vuodeksi
ensimmäiselläkerralla siten, että seuraavana vuonna on erovuoroiset kuusi (6)

-

jäsentä ratkaistaan arvalla
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä henkilöä

-

käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen muiksi jäseniksi voidaan valita vain
SML:lle velvoitteensa hoitaneiden jäsenyhdistysten henkilöjäseniä, jotka ovat antaneet tähän
suostumuksensa. Jäsenyhdistysten tulee lähettää SML:n hallitukselle esitykset näistä
henkilöistä ja heidän suostumuksensa ennen saman vuoden maaliskuun 1. päivää.
Liittokokouksen tehtävänä on kutsua hallituksen esityksestä SML:n kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet.
Asiat, jotka SML:n jäsenjärjestö haluaa käsiteltäväksi liittokokouksessa, on esitettävä
kirjallisesti hallitukselle ennen saman vuoden helmikuun 1. päivää.
Ylimääräinen liittokokous voidaan pitää edellisen liittokokouksen päätöksellä tai jos hallitus
pitää sitä tarpeellisena. Lisäksi ylimääräinen liittokokous pidetään, jos vähintään kolmannes
(1/3) liiton jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi,
jolloin kokous on kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 §
Jäsenyhdistyksellä, joka on liittokokousvuotta edeltävän vuoden joulukuun 1. päivään mennessä
ilmoittanut jäsenmääränsä SML:lle ja joka on liittokokousvuoden tammikuun 31. päivään mennessä
suorittanut kaikki SML:lle tulevat edeltävän vuoden loppuun mennessä erääntyneet jäsen- ja muut
maksut, on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kaksi edustajaa. SML:n hallituksen jäseniä
ei voida valita edustajiksi.
Kullakin jäsenyhdistyksellä on edustajansa kautta yksi (1) ääni yhdistyksen kutakin alkavaa
sataa (100) jäsentä kohden. Jäsenmäärää laskettaessa otetaan huomioon ne jäsenet, jotka
jäsenyhdistys on ilmoittanut edellisen vuoden joulukuun 1. päivään mennessä.
Edustajien on esitettävä valtakirja, josta tulee ilmetä kuka jäsenyhdistyksen puolesta on
oikeutettu kayttämään äänioikeutta. Valtakirjassa määrätyllä edustajalla on oikeus äänestää ja
käyttää äänioikeutta oman ja enintään yhden vieraan jäsenyhdistyksen puolesta.
Hallituksen jäsenillä sekä SML:n pääsihteerillä on liittokokouksessa puhevalta, mutta ei
äänivaltaa.
Päätokset liittokokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin
säännöt nimenomaan edellyttävät määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
16 §
Kutsu liittokokoukseen lähetetään jäsenille vähintään kuusi (6) (4) viikkoa ennen
kokousta kirjeitse tai sähköpostilla. Liittokokouskutsu julkaistaan myös SML:n
verkkosivuilla.
Hallitus voi määritellä kokoukseen osallistumisen ehdoksi ennakkoilmoittautumisen.
Asiasta tulee ilmoittaa kokouskutsussa.
Liittokokouksen työjärjestys liitteineen toimitetaan jäsenjärjestöille kirjeitse tai sähköpostilla tai asiakirjat julkaistaan liiton nettisivuilla, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta.
17 §
Liittokokoukset avaa SML:n puheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja
kaksi sihteeriä. Käsittelyn pohjana liittokokouksessa on hallituksen esitys. Milloin päätös on
yksimielinen tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, todetkoon puheenjohtaja sen ja
vahvistakoon päätöksen ilman äänestystä. Henkilövaaleissa ei ehdotusta tullakseen äänestykseen
tarvitse kannattaa.
18 §
Hallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksi (2) vuotta. Sama henkilö
voi toimia puheenjohtajana korkeintaan kolme peräkkäistä, kahden vuoden mittaista
toimikautta. 1. varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä. Kaikkien
näiden toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että varapuheenjohtajat ovat erovuorossa
vuorovuosina ja hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, ensimmäisella kerralla
arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 1. tai 2. varapuheenjohtajan
kutsusta ja on päätosvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vahintään
seitsemän (7) jäsentä on saapuvilla.
Hallitus valitsee itselleen keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin.

Hallituksen käsittelemat asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistölla. Jos
yksikin jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin.
Äänten mennessä tasan vaali tai suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa
se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.
Liiton rahastonhoitaja, strategiavastuuhenkilö ja pääsihteeri ovat oikeutettuja olemaan
hallituksen kokouksissa läsnä, vaikka heitä ei olisi valittu hallituksen keskuudesta, mutta
tällöin ilman äänivaltaa.
19 §
Hallituksen tehtävänä on hoitaa SML:n asioita lain, näiden sääntöjen ja liittokokouksen
päätösten mukaisesti sekä edustaa SML:ää. Lisäksi hallituksen tehtävänä on:
-

kutsua koolle liittokokous ja valmistella sille esitettävät asiat

-

toteuttaa liittokokouksen päätökset

-

vastata SML:n taloudesta ja laatia kullekin vuodelle toiminta- ja taloussuunnitelma

-

hoitaa liiton omaisuutta sekä pitää siitä ja liiton tuloista ja menoista kirjanpitoa

-

tehdä SML:n toimintakertomus ja tilinpäätös
hyväksyä ja erottaa liiton jäsenyhdistykset

-

johtaa ja kehittää SML:n toimintaa

-

valita keskuudestaan työvaliokunta, sen puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä

-

valita tarpeelliset lajiryhmät ja muut ryhmät vastaamaan huippu-urheilun,
harrastetoiminnanja nuorisourheilun kehittämisestä ja toiminnasta sekä tarpeelliset

-

vastuuhenkilot
valita SML:lle rahastonhoitaja

-

vahvistaa SML:n toimielimille toimenkuvat

-

valita ja erottaa liiton toimintaa varten tarvittava henkiläkunta ja määratä

-

heidäntehtävänsä ja palkkauksensa talousarvion puitteissa
vahvistaa kansalliset mestaruustulokset ja ennätykset

-

myöntää kilpailuluvat ja ajaja- sekä toimitsijalisenssit

-

määrata talousarvion puitteissa korvaus satunnaisista töista ja matkoista, jotka

-

tehdäänhallituksen päätöksen mukaisesti
laatia urheilu- ja lajisäännöt ja valvoa niiden noudattamista

-

laatia ja vahvistaa liiton kilpailukalenteri

-

ratkaista erimielisyydet, joista asianmukaisessa järjestyksessä on pyydetty
SML:ntoimenpiteitä

-

päättää rangaistus- ja muista toimenpiteistä, jos jäsenyhdistys tai sen jäsen toimii

-

vastoinliiton toimintaperiaatteita, sääntöjä ja määräyksiä
päättää kansainvälisestä järjestö- ja kilpailutoiminnasta

-

myöntää ajaja-, ansio- ja kunniamerkit

-

myöntää liiton ansiolevykkeet henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat ansiokkaasti

-

toimineet liiton tarkoitusperien puolesta
vahvistaa kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

-

pitää jäsenrekisteriä

-

hoitaa SML:n tiedotustoimintaa
ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita SML:n etu vaatii.

20 §
Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja
jäsenet keskuudestaan vuosittain.
Työvaliokunnan tehtävänä on SML:n hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelu.
Työvaliokunta huolehtii myös SML:n toistuvista ja juoksevista asioista sekä muista sille SML:n

hallituksen määräämistä tehtävistä.
21 §
SML:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä tai joku
heistä yhdessä sen henkilon kanssa, jolle liiton hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.
22§
Jäsenyhdistyksen jäsenen kilpailutoimintaan liittyvää oikeusturvaa käsittelee vetoomusistuin
urheilu- ja lajisääntöjen perusteella. Vetoomusistuimen jäsenet SML:n hallitus nimittää
vuosittain. Ainakin yhden vetoomusistuimen jäsenen tulee olla suorittanut tuomarinvirkaa varten
vaadittavan oikeustieteellisen tutkinnon.

4. LUKU
SML:n talous
23 §
SML:n tilikausi on kalenterivuosi.
24 §
Jäsenyhdistykset suorittavat SML:lle kalenterivuosittain jäsenmaksuna jokaista henkilojäsentään
kohden liittokokouksen vahvistaman määrän.
Jäsenmaksu peritään kaikista niistä jäsenistä, jotka ovat kerhon jäseniä ilmoittamishetkellä.
Jäsenmaksua ei peritä liiton kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen osalta. Alle 15 vuotiaan
nuorisojäsenen osalta jäsenmaksu on kuitenkin 50 % aikuisjäsenen maksusta.
Jäsenyhdistys on velvollinen ilmoittamaan jäsentensä nimet ja yhteystiedot SML:n ylläpitämään
jäsenrekisteriin vuosittain joulukuun 1. päivään mennessä. Jäsenmaksu seuraavalle
kalenterivuodelle määrätään joulukuun 1. päivän jäsenmäärän perusteella.
25 §
Hallituksella on oikeus aiheen ilmaantuessa saada jäsenyhdistykseltä haluamansa tiedot.
26 §
Tilit on hallituksen toimesta jätettävä tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 10. päivänä
ja heidän tulee palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään saman maaliskuun 20.
päivänä.
5. LUKU
Erinäisiä määräyksiä
27 §
Näiden sääntojen muuttamiseen vaaditaan kolmen neljänneksen (3/4) enemmistö annetuista äänistä
liittokokouksessa. SML:n purkamispäätös on tehtävä kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä liittokokouksessa. SML:n varat saadaan tällöin käyttää liittokokouksen
päätöksen mukaisesti ja ainoastaan SML:n tarkoitusperien edellyttämällä tavalla.
28 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

