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Käytännön tietoa jäsenyyttä hakevalle ja uudelle klubilaiselle
JÄSENHAKEMUS JA JÄSENYYS
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JMK on Jyväskylän Moottoriklubi ry, tuttavallisesti "klubi".
"Klubitilat" ovat JMK:n kerhotilat Killerillä.
Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen moottoripyöräilyä harrastava henkilö, jonka
yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen
sääntöjä ja päätöksiä, sekä hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kriteerit eivät siis ole
tiukat ja jäseneksi ovat tervetulleita kaikki aktiiviset moottoripyöräilyä harrastavat
henkilöt pyörämerkistä ja maailmankatsomuksesta riippumatta.
Jäsenhakemus tulee hakea klubilta tai palauttaa klubille hallituksen jäsenelle
henkilökohtaisesti. Jäsenhakemuksia ei postiteta hakijoille eikä niitä löydy netistä.
JMK ei halua olla pelkkä "virtuaalikerho". Olemme toimiva ja toimintaa järjestävä
kerho, jonka aktiiviset jäsenet muodostavat.
Käymällä klubilla voit tutustua klubi- ja pajatiloihin sekä paikalla oleviin hallituksen
jäseniin.
Lue klubin säännöt ja klubiketti ennen jäsenhakemuksen täyttöä ja allekirjoittamista.
Jäsenhakemuksen kaikkiin kohtiin tulisi vastata jotain, jotta saamme käsityksen
kiinnostuksestasi.
Klubin hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja hyväksyy uudet jäsenet.
Heti kun hakemus on hyväksytty, voit osallistua klubin toimintaan ja sisäisiin
tapahtumiin.
Rahastonhoitaja lähettää laskun jäsenmaksua varten. Jäsenyys astuu voimaan
jäsenmaksun maksettuasi.
Tietyt jäsenedut, mm. SMOTOn laivaedut vaativat jäsenkorttia. Voit pyytää
jäsenkorttia hallitukselta.
Maksettuasi jatkossa vuosittaisen jäsenmaksun voit pyytää jäsenkorttiisi uuden
vuositarran.
Jäsenyyden voi päättä ilmoittamalla siitä hallituksen jäsenelle vuoden loppuun
mennessä. Jo suoritettua jäsenmaksua ei palauteta.
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita jäsenyyden irtisanomista ja
aiheuttaa vain turhaa selvittelyä. Ks. edellinen kohta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen.

HISTORIA
•
•
•

On hyvä tuntea klubin historia. Tutustu mm. klubin seinillä ja nettisivulla www.jmkry.fi
olevaan klubihistoriaan.
Alkuperäisiä klubilaisia on n. 60, mutta perustajia on vain yksi. JMK:n on perustanut
12.9.1974 Matti ”Masa” Natri, joka on myös kunniapuheenjohtaja.
Seniorijäseniä ovat lähinnä 70-luvulla klubin toiminnassa mukana olleet motoristit.

KLUBITILAT
•
•
•
•
•

Voit käyttää klubitiloja ja sen laitteita (tv, karaokelaitteet, kuntosali, pc, jne.), jos klubia
ei ole varattu kokoukseen tms.
Klubitilat voi varata yksityiskäyttöön esim. syntymäpäiviä tms. varten. Varauksesta on
sovittava hyvissä ajoin klubin hallituksen kanssa ja siitä on tiedotettava klubin
ilmoitustaululla.
Klubin tietokonetta voi käyttää nettiselailuun. Koneeseen ei saa asentaa ohjelmia.
Niitä voi asentaa vain järjestelmänvalvoja eli klubivastaava.
Tulostaminen ja kopiointi on sallittua, jos kyseessä on vähäisiä määriä.
Tupakointi on kielletty kaikkialla sisätiloissa!
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PAJATILA
•
•
•
•

Pajatilassa on noudatettava erillisiä pajasääntöjä.
Pajatilan käyttö on sallittua ainoastaan klubin jäsenille ja heidän ajoneuvoilleen.
Kavereiden ajoneuvoilla ei ole sinne asiaa.
Pidä pajatila siistinä ja siivoa jälkesi.
Moottoripyörien pesu, huolto ja korjaus ovat aina etusijalla autoihin nähden.

MP:N SÄILYTYSPAIKAT (TALLI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säilytyspaikkoja on rajallisesti, n. 72 kpl. ja ne ovat haluttuja. Paikat jaetaan
ensisijaisesti klubiaktiivisuuden perusteella. Myös jäsenyysaika vaikuttaa paikan
saantiin.
Paikkojen käyttöjakso on 1.7 .- 30.6. Paikan käyttäjä sitoutuu maksamaan
jäsenmaksun molemmilta kalenterivuosilta.
Hallitus päättää paikkojen jaosta vuosittain kesäkuun alussa kokouksessaan ja
tiedottaa päätökset hakijoille.
Tallipaikan hinta vahvistetaan vuosittain (nyt 125 €/paikka).
Paikanhaku ja -vaihtotoivomukset on jätettävä klubin ilmoitustaululla olevaan listaan
keväisin. Hausta tiedotetaan.
Paikasta luopumisesta on ilmoitettava välittömästi pajavastaavalle. Jo maksettuja
maksuja ei palauteta, vaikka paikasta luopuisi kesken kauden.
Paikkaa ei voi siirtää toiselle. Kaikki muutokset hyväksyy hallitus.
Säilytyspaikalla ei saa säilyttää autonrenkaita, suuria määriä palavia nesteitä tai
muuta paloturvallisuutta vaarantavaa materiaalia. Paikka on pidettävä aina siistinä.
Klubiaktiivisuus tarkoittaa osallistumista klubin toimintaan, talkoisiin jne.
Tallipaikka ei ole pysyvä etu ja hallitus arvioi oikeuden paikkaan vuosittain. Parhaiten
varmistat tallipaikkasi olemalla aktiivinen klubin toiminnassa ja osallistumalla
talkoisiin.

AVAIMET JA KULKU TILOIHIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voit pyytää avainta klubille klubivastaavalta oltuasi klubissa jonkin aikaa.
Avainpanttimaksu on 35 €, joka laskutetaan avaimen saaneelta.
Kun palautat avaimen klubille, saat panttimaksun takaisin. Palauta avain hallituksen
jäsenelle, ilmoita nimi ja tilinumerosi, niin saat panttimaksun tilillesi.
Avaimet ovat henkilökohtaisia ja niiden käyttö nähdään lukkojen lokeista.
Avain käy klubille, sivuporttiin ja pajan korjaustiloihin. Säilytyspaikan haltijoilla on
kulku myös pyörien säilytystilaan.
Kun Killerillä on ravit, ajoneuvolla ei saa turvallisuussyistä ajaa katsomorakennuksen
edustalla. Kulku on tällöin mahdollista aidan sivuportista avaimella. Auton voi myös
jättää autokatsomoon.
Killerin Eliitin ja muiden suurtapahtumien aikaan pääportista kulku on kielletty.
Avaimen voimassaolo koodataan pois jäsenyyden päättyessä, maksamattomien
jäsenmaksujen takia tai väärinkäytöksien ilmetessä.
Palo-ovet, mm. välikössä klubitiloista MP-säilytystiloihin, on pidettävä suljettuna
AINA!
Jos lähdet viimeisenä klubi- tai pajatiloista, varmista aina, että valot ja laitteet on
sammutettu ja tilat ovat asianmukaisesti lukittuna.
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YLEISTÄ JMK:N TOIMINNASTA JA TILOISTA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Klubin toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, jossa on
puheenjohtaja, 6 jäsentä ja 2 varajäsentä.
JMK:n toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan nettisivuilla https://www.jmkry.fi sekä
sähköisesti jaettavissa jäsentiedotteissa.
Toimintasuunnitelman löydät täältä: https://jmkry.fi/klubi/
Tiedotukseen käytämme myös seuraavia some-tilejä:
o JMK:n viralinen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/jmkry/
o JMK:n Instagram: https://www.instagram.com/jmkmcfi/
o Jäsenistölle on myös suljettu Facebook-ryhmä JMK Jyväskylä:
https://www.facebook.com/groups/765930110205932
o Jäsenenä voit pyytää pääsyä em. Facebook-ryhmään.
Muu tiedotus, laskut ym. hoidetaan sähköpostilla.
JMK on SMOTO:n (Suomen Motoristit ry) jäsenkerho. Tutustu SMOTO:n toimintaan
nettisivuilla www.smoto.fi. SMOTO:n jäsenenä saat jäsenetuja laivalipuista ym.
Kehittämis- ja muut toimintaehdotukset ovat tervetulleita. Palautetta ja kommentteja
voi antaa hallituksen jäsenille suoraan tai sähköpostilla jmk (at) jmkry.fi.
Ole aktiivinen, osallistu toimintaan ja kokouksiin. Näin tutustut parhaiten kerhoon.
Kerro, jos haluat tarjota omia, työnantajasi tai jonkun muun tuttusi palveluita, tuotteita
tai alennuksia klubilaisille.
Voit esitellä klubin tiloja ulkopuolisille vieraillesi. Klubin sisäisiin juhliin vieraiden
tuomisesta on sovittava hallituksen kanssa tapauskohtaisesti. Vastaat myös
vieraistasi.
Klubille voi majoittaa satunnaisesti matkaavia motoristeja ilmaiseksi. Klubille on
vieraita varten vierasavain, jonka saat pyytämällä hallituksen jäseneltä. Esittele tilat ja
sovi vieraan kanssa avaimen palautuksesta. Pyydä myös terveiset vieraskirjaan.
Klubituotteita mm. pipoja, selkä- ja hihamerkkejä on ostettavissa klubilta. Muita
klubituotteita, mm. huppareita hankitaan tarpeen mukaan. Uusista tuotteista
ilmoitetaan jäsenkirjeissä ja klubin ilmoitustaululla. Pyydä tuote hallituksen jäseneltä
ja anna yhteystietosi laskun lähettämistä varten. Saat laskun rahastonhoitajalta.
Siivoa jälkesi ja huolehdi muutenkin yleisestä siisteydestä, myös ulkona.
Huomioi raviväki ja muut aluetta käyttävät kulkiessasi Killerillä, myös
parkkeerauksissa.
Ilmoita puutteellisuuksista ja vioista klubi- tai pajavastaavalle tai hallituksen jäsenelle.
Huolehdi yleisestä turvallisuudesta.
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