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Porsche Racing Club Finland ry:n säännöt 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Porsche Racing Club Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 

 

2§ Tarkoitus ja toteuttaminen 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Porsche-merkkisten autojen kilpailutoimintaa sekä 
Porsche-merkkisten autojen omistajien yhteenkuuluvuutta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, ajorataharjoittelua, 
jäsenten välisiä kilpailuja, jäsenilleen matkoja, autokilpailuja ja muita tapahtumia. 

Yhdistyksellä voi olla jaostoja, joiden perustamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin yhdistyksiin tai liittoihin. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 

3§ Jäsenyys 

Vuosi- tai ainaisjäseneksi voi liittyä henkilö, joka on jäsenenä tai, jonka perheenjäsen on 
jäsenenä jossakin Porsche AG:n virallisesti hyväksymässä Porsche Clubissa. Vuosijäsenet 
suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun ja 
liittyessään liittymismaksun. 

Ainaisjäsenet suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna syyskokouksen vahvistaman 
jäsenmaksun. Yhdistys voi ottaa oikeustoimikelpoisia yhteisöjä kannatusjäsenikseen. 
Kannatusjäsenet suorittavat syyskokouksen vahvistaman kannatusjäsenmaksun. 

Yhdistys voi kokouksessaan valita kunniajäseneksi henkilöitä, jotka katsotaan siihen 
ansioituneeksi. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. Yhdistys voi kokouksessaan valita 
myös kunniapuheenjohtajan, jollainen voi olla vain yksi elossa kerrallaan. 
Kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. 

 

4§ Jäsenen erottaminen 

Jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai joka ei noudata 
yhdistyksen päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan vahingoittaneen yhdistyksen 
mainetta tai muulloin toimineen yhdistyksen etuja vastaan tai joka ei enää täytä jäseneksi 
pääsyn edellytyksiä, voi hallitus erottaa. Erottamispäätökseen vaaditaan kahden 
kolmasosan (2/3) enemmistö koko hallituksen jäsenten lukumäärästä. 
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Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna. 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 

 

5§ Päätösvalta 

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen yleinen kokous. Toimeenpanovalta on hallituksella. 

 

6§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous maalis- 
huhtikuussa ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä, hallituksen määrääminä 
päivinä. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai 
hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten 
hallitukselta pyytää. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa 
siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty. 

 

7§ Kokouskutsut 

Kokouskutsu on julkaistava PCF Magazinessa tai lähetettävä postitse tai sähköpostitse 
jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 

8§ Yhdistyksen kokoukset 

Kevätkokouksessa 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
- käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta 
- käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto sekä 

vahvistetaan tilinpäätös 
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille 

vastuuvelvollisille 
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
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Syyskokouksessa 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
- käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
- päätetään toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan palkkioista 
- päätetään varsinaisten, ainaisjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus 

sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvio 
- valitaan hallituksen puheenjohtaja 
- valitaan hallituksen muut jäsenet 
- valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja 

tai varatilintarkastaja 
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

9§ Äänivalta 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla vuosi- ja ainaisjäsenellä yksi ääni. 
Erääntyneen jäsenmaksun laiminlyönneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen 
kokouksissa. 

Kannatus- ja kunniajäsenillä, sekä kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus 
yhdistyksen kokouksissa. 

Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä 
olevista äänioikeutetuista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä. 

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 

10§ Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljästä 
yhdeksään (4-9) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen. 
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on 
vuosittain erovuorossa vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen 
jäsenmäärän sekä erovuoroisten jäsenten määrän edellä mainituissa rajoissa päättää 
syyskokous. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen hallitukseen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta 
sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeelliset muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin 
vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä tekee siitä ehdotuksen. Hallitus on päätösvaltainen, 
kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna 
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on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 

 

11§ Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhdistyksellä on yksi varsinainen toiminnantarkastaja tai yksi varsinainen tilintarkastaja. 
Toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava 
toiminnantarkastajalle / tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajan / tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

 

12§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

 

13§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. 

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen 
kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen 
määräämällä tavalla autourheilua edistävään tarkoitukseen. 


