
 

Porin Formula Karting Kerho ry 

TOIMINTASÄÄNNÖT     10.06.2021 

1 § Nimi, kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Porin Formula Karting Kerho ry.   

Yhdistyksen kotipaikka on Pori.  

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho.  

 

2 § Kerhon tarkoitus ja tausta 

Kerho toimii yleishyödyllisenä yhdistyksenä, jonka laji on autourheilun formula karting.  

Porin FK-Kerho on yksi Suomen perinteikkäimmistä karting-seuroista. Kerho on saanut alkunsa vuonna 
1979 Satakunnan Urheiluautoilijoiden jaostona nimellä FK-kerho. Pian tämän jälkeen on perustettu 
itsenäinen kartingin harrastajien rekisteröity yhdistys eli nykyinen kerho. Kerhon tehtävänä on edistää 
mahdollisuuksia harrastaa kartingia, kilpailla ja ylläpitää lajin toimintaedellytyksiä Satakunnassa.  

Kerhon tavoitteena on olla Suomen paras karting-seura, joka on avoin kaikille harrastajille. Kerho tarjoaa 
laadukkaan seuratoiminnan kautta jäsenille sekä harrastajille ensiluokkaisen radan, koulutusta ja 
opastusta sekä mahdollisuuden kartingin harrastamiseen. Kerho pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä sekä 
rehtiä urheiluhenkeä harrastajien keskuudessa yli seurarajojen.  

Porin FK-Kerhon toiminta on liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden mukaista. Toimimme 
vastuullisesti ja sitoudumme ympäristötavoitteiden edistämiseen sekä vaikutamme toiminnallamme 
siihen, että ympäristövaikutukset minimoidaan kerhon kaikessa toiminnassa.  
 

3 § Tarkoituksen ja toiminnan toteuttaminen  

Tarkoitustaan ja toimintaansa kerho toteuttaa mm. seuraavin tavoin.  

- Tarjoamalla laadukasta seuratoimintaa ja ohjausta harrastajan tai kilpailijan tasosta riippumatta. 

- Ylläpitämällä vastuullisesti toiminnan edellyttämiä ajoratoja ja -alueita sekä kalustoa. 

- Järjestämällä ohjattua harjoitustoimintaa ja kilpailutilaisuuksia. 

- Järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa. 

- Tiedottamalla ja viestinnällä jakaa tietoa kartingista. 

- Tekemällä yhteistyötä muiden urheiluseurojen, Autourheilun Kansallisen Keskusliiton (AKK ry), Porin 
kaupungin, yritysten sekä eri toimijoiden kanssa. 
 



 

4 § Kerhon jäsenyys muissa yhdistyksissä  

Kerhon jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.  

Kerho ja kerhon jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä kerho on.  

 

5 § Kerhon jäsenet  

Kerhon jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja 
päätöksiä. Kerho pitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Jäsenet sitoutuvat kerhon jäsenenä pitämään 
yhteystietonsa ajan tasalla. 

5.1 Jäsen  
Kerhon jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön.  

 

5.1 Nuorisojäsen 
Kerhon nuorisojäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.  

 

5.2 Kannatusjäsen 

Hallitus voi ottaa kannatusjäseniksi luonnollisia henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. 

 

5.3 Kunniajäsen 

Kunniajäseneksi voi kerhon kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on omalla 
työpanoksellaan ansioitunut tai merkittävästi edistänyt kerhon toimintaa. 
 

 

6 § Jäsenen velvollisuudet ja kerhon sääntöjen noudattaminen 

Kerhon jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen lain ohella seuraavia kerhon sääntöjä ja periaatteita:  

- Kerhon sääntöjä tai niiden nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä, jotka koskevat ajamista radalla, 
harjoittelua, kilpailuja ja kerhon nimissä tehtävää toimintaa. 

- Niiden järjestöjen, joiden jäsen kerho on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä ja päätöksiä, 
mukaan lukien AKK:n autourheilua ja kartingia koskevia sääntöjä sekä määräyksiä. 

- Urheilun eettisiä periaatteita. 

- Kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä sekä kansainvälisen 
lajiliiton antidopingsäännöstöjä. 



- Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä. 

- Kerhon omistuksessa tai hallinnassa olevien alueiden, tilojen, kaluston ja varusteiden vastuullista sekä 
huolellista käyttöä. 

 

6 § Jäsenen eroaminen kerhosta 

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai puheenjohtajalle. Erosta 
voi myös ilmoittaa kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi 
heti, kun kirjallinen ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä 
muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.  
 

7 § Jäsenen erottaminen kerhosta 

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun 
maksamatta. Jäsenen erottaminen vaatii hallituksen päätöksen perusteluineen.  

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen 
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi 
myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.  

 

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut  

Kerhoon liityttäessä maksetaan liittymismaksu ja vuosittain maksetaan jäsenmaksu. Maksujen 
suuruudesta päättää vuosittain kerhon syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä maksua.  

 

9 § Kerhon toiminnan tuotot ja varainhankinta 

Kerho saa tuottoja toimintaansa varten jäsenmaksuista. Sen lisäksi kerho voi järjestää yleishyödyllisenä 
varainhankintana pidettävää toimintaa ja saada varoja toimintansa rahoittamiseksi. Tällaista toimintaa 
ja varainhankintaa ovat mm. kilpailutilaisuuksissa, huvitilaisuuksissa, myyjäisissä ja näihin 
rinnastettavien tilaisuuksien yhteydessä harjoitettu tarjoilu-, myynti- ja muu vastaava toiminta sekä siitä 
saatu tulo. Kilpailuiden ja tapahtumien yhteydessä olevat mainokset, seuran tilaisuuksissa pitämä kioski, 
kilpailuiden ja tapahtumien osanottomaksut sekä tapahtumiin liittyvien oikeuksien myynneistä saatavat 
tulot voivat olla osa kerhon varainhankintaa. 

Kerho voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisen luvan 
saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. Kerho voi omistaa kiinteistöjä. 

Kerho ei saa toteuttaa sellaista toimintaa, joka voidaan katsoa elinkeinotoiminnaksi ja siten saadut varat 
elinkeinotuloksi. 

 
11 § Kerhon varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset  



Kerho pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja 
syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.  

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kerhon kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen 
kokousta lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen sekä 
kokouskutsu on nähtävillä kerhon verkkosivuilla.  

 

12 § Kevät- ja syyskokous  

Kevätkokouksen asiat  

1. Esitetään ja käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esitetään 
tilintarkastuskertomus. 

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille. 

3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Syyskokouksen asiat  

1. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen sekä ratamaksujen suuruus.  
2. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle. 
4. Päätetään tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta. 
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Asia, jonka kerhon jäsen haluaa kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä vapaamuotoinen 
kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 4 päivää ennen kokousta.  

 

13 § Kerhon ylimääräinen kokous  

Kerhon ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kerhon varsinainen 
kokous niin päättää, tai kun vähintään 8 kerhon äänioikeutettua jäsentä on jonkin määrätyn asian takia 
tehnyt siitä hallitukselle yhteisen kirjallisen esityksen ja vaatinut kerhon ylimääräistä kokousta. 
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia riittävin perusteluin, josta käy ilmi, miksi kokous on 
koolle kutsuttu.  

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä 
edellä mainitulla tavalla esityksen.  

 

14 § Pöytäkirja  



Kerhon, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon ja 
hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. 
Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokoukseen osallistuneet. 

 

15 § Äänestys ja oikeus äänestää 

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä 
ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Varsinaisissa kerhon kokouksissa 
suoritetaan äänestys suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin jäsen sitä pyytää. Hallituksen kokouksissa 
suljettua lippuäänestystä ei käytetä. 

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä 
sekä kunniajäsenellä on yksi ääni. Nuorisojäsenillä ei ole oikeutta äänestää. Valtakirjalla ei saa äänestää 
kerhon kokouksissa.  

 

16 § Kerhon hallinto  

Kerhon toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi (1) toimintavuodeksi valittu 
puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä 
kolme on erovuorossa vuosittain.  

Mikäli varsinainen kokous ei valitse puheenjohtajaa tai puheenjohtaja eroaa kesken toimikauden, 
valitsee hallitus keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Hallitus voi lisäksi valita 
sihteerin tai taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen 
ulkopuolelta.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun kaksi hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen.  

Kerhon hallituksella on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus toimintaansa varten. 

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:  

1.Toteuttaa kerhon kokouksen päätökset ja toimia kerhon etua edistäen. 

2. Johtaa kerhon toimintaa sekä huolehtia siitä, että kerholla on riittävät toimintaedellytykset. 

3. Kutsua koolle ja valmistella kerhon kokous. 

4. Huolehtia taloudesta kerhon edun mukaisesti sekä valmistella investointiesitykset. Yli 20 000€ 
investoinnit tulee hyväksyttää kerhon kokouksessa. 

5. Ylläpitää jäsenluetteloa. 



6. Valmistella ja esittää kerhon tilinpäätös ja toimintakertomus kerhon kokouksessa. 

7. Laatia ja ylläpitää toiminta- ja taloussuunnitelmaa. 

8. Hoitaa tai järjestää kerhon tiedotus ja viestintä ajantasaisesti. 

9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet. 

 

17 § Toimintakausi ja tilikausi  

Kerhon toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.  

 

18 § Nimenkirjoittajat  

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteerin kumpikin erikseen tai kolme hallituksen jäsentä 
yhdessä.  

 

19 § Jaostot  

Kerhon jaostojen toiminnasta, niiden valtuutuksista ja resursseista päättää hallitus. 

 

20 § Sääntöjen muuttaminen  

Kerhon sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

 

21 § Kerhon purkaminen 

Kerhon purkamisesta päättää kerhon kokous yksimielisellä päätöksellä kahdessa peräkkäisessä 
kokouksessa, jotka ovat järjestetty aikaisintaan kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä 
kokouksesta, jossa kerho on päätetty lakkauttaa. Kokouskutsussa on mainittava erikseen kerhon 
purkamisesta. Kerhon kokouksen on purkamisen yhteydessä valittava yksi tai useampi selvitysmies 
kerhon purkamista varten. Kerhon purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.  

 

22 § Kerhon varojen luovuttaminen  

Jos kerho on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava yleishyödylliseen liikuntakasvatusta edistävään 
nuorisotyöhön tai purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.  

 

 



Porissa 10.06.2021 

Porin Formula Karting Kerhon johtokunta 


