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HyMC:n periaatteena on, että niin logo kuin  
muu graafinen ohjeisto on tarpeeksi yksinker
tainen ja helppokäyttöinen, jotta sitä voivat 
soveltaa kaikki yhdistyksen toiminnassa muka
na olevat jäsenet ilman graafisen alan erityis
osaamista.
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SISÄLTÖ

PERIAATE

Oranssi KTM, sininen BMW, musta HD... 
Millä matkamoottoripyöräilijä ajaakaan, tärkeintä on matkanteko. 

Matkamotoristi ei pelkää kilometrejä, vaan janoaa niitä. 
Pikku teitä nautiskellen tai baanaa paahtaen  kukin tyylillään ja 

vauhdillaan, mutta turvallisesti ja muut tiellä liikkujat huomioiden. 
HyMC:n graafinen ilme tuo esiin näitä asioita.  

Vakioelementtinä käytettävä vaakaviiva on vertauskuva tielle ja  
matkanteolle. Fontin kallistus kuvastaa sekä moottoripyörän liikettä 

eteenpäin että  moottoripyörän ajamisessa oleellista kallistusta. 

Oranssi väri  kertoo  dynaamisuudesta ja sininen turvallisuudesta, ja 
logossa ne liittyvät yhteen  kuvaten  yhdistyksen halua edistää 

moottoripyöräilystä nauttimista ja  turvallista ajamista.
 

www.hymc.fi
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Värit
HyMC:n värit ovat puhtaita ja raikkaita. Oranssi ilmentää harrastustoiminnan dynaamisuutta ja aktiivisuutta, sininen ryhmähenkeä ja turvallisuutta.

Vaalea harmaa
RGB 196/196/196
CMYK 23/18/19/0

Tumma harmaa
RGB 64/64/64
CMYK 68/60/64/47

Sininen
RGB 0/138/201
CMYK 81/35/1/0

Oranssi
RGB 255/102/0
CMYK 0/94/100/0

Valkoinen
RGB 255/255/255
CMYK 0/0/0/0

Musta
RGB 0/0/0
CMYK 75/68/67/90

PÄÄVÄRIT

LISÄVÄRI

Harmaata väriä voidaan käyttää värillisen logon tai liikemerkin taustavärinä.

Kaikkia päävärejä voidaan käyttää sekä tekstissä että taustavärinä. Valkoista väriä käytetään tekstissä vain mustalla pohjalla.
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Fontit
HyMC:n teksteissä käytetään Gill Sans -fonttia eri leikkauksin ja vaavaviivoin tehostettuna. Samoja fontteja käytetään myös internet-julkaisuissa.

Mikäli Gill Sans -fonttiperhettä ei ole käytettävissä, se korvataan Helveticalla.

MUOTOILUT

OTSIKOTLEIPÄTEKSTI

HyMC:n leipätekstin fontti on Gill Sans Light 
ja sitä käytetään koossa 10  14 pt rivivälistyk
sen ollessa 2 pt fontin pistekokoa suurempi.

Leipätekstiä voidaan kirjoittaa mustalla valkoi
selle pohjalle tai valkoisella mustalle pohjalle. 
Jälkimmäisessä tapauksessa tekstin luettavuu
desta on kuitenkin varmistuttava. Leipätekstis
sä ei käytetä muita värejä.

Tekstin muotoiluina voidaan käyttää
• lihavointia fontilla Gill Sans Regular 
• kursivointia fontilla Gill Sans Light Italic 
• alleviivausta

Ylä ja alatunnisteissa sekä ingresseissä käyte
tään fonttia Gill Sans Italic koossa 8  14 pt 
rivi välistyksen ollessa 2 pt fontin pistekokoa 
suu  rempi.

Pääotsikon fontti on Gill Sans Bold Italic ja sitä 
käytetään gemenalla kirjoittaen koossa 20  
24 pt.

Otsikko tasataan oikealle ja sen alla on   1 pt  le
vyinen, fontin kanssa saman värinen viiva, joka 
asemoidaan 2 pt tekstin alapuolelle. 

Väliotsikon fontti on Gill Sans Bold ja sitä 
käytetään versaalina sekä gemenana kirjoit
taen koossa 12  18 pt. Näin fontilla saadaan 
tarvittaessa aikaan myös kolmitasoinen otsi
kointi.

Otsikko tasataan vasemmalle ja sen alla on  
1 pt levyinen, fontin kanssa saman värinen vii
va, joka asemoidaan 2 pt tekstin alapuolelle.

Otsikko voidaan kirjoittaa 
• mustalla valkoiselle pohjalle
• valkoisella mustalle pohjalle
• sinisellä valkoiselle tai mustalle pohjalle 

Otsikko 1

Otsikko 1
Lisäotsikko 1

OTSIKKO 2 / Otsikko 3

OTSIKKO 2 / Otsikko 3Otsikko 1

Mikäli pääotsikon alla on sitä avaava lisäotsik
ko, se kirjoitetaan koossa 12  14 pt ja ase
moidaan viivan alle samaan linjaan pääotsikon 
kanssa.

Sekä pää että lisäotsikko voidaan kirjoittaa 
• mustalla valkoiselle pohjalle
• valkoisella mustalle pohjalle
• oranssilla valkoiselle tai mustalle pohjalle
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HyMC
HyMC
Yhdistyksen nimi kirjoitetaan fontilla Sad Films 
siten, että H, M ja C ovat versaalilla eli suur
aakkosilla, ja kirjain y gemenalla eli pienaakko
silla. Kirjainten väliin ei tehdä välilyöntejä.

Nimi voidaan kirjoittaa 
• mustalla valkoiselle taustalle
• valkoisella mustalle taustalle
• värillisenä valkoiselle, mustalle tai harmaal

le taustalle 

NIMI

Hyvinkää MC
Hyvinkää MC

NIMILAAJENNE

Yhdistyksen nimilaajenne kirjoitetaan logokäy
tössä fontilla Sad Films siten, että kirjaimet H, 
M ja C ovat versaalilla, ja muut kirjaimet ge
menalla. Hyvinkääsanan ja MCly hen teen vä
liin tehdään yksi välilyönti.

Nimi voidaan kirjoittaa 
• mustalla valkoiselle taustalle
• valkoisella mustalle taustalle
• värillisenä valkoiselle, mustalle tai harmaal

le taustalle

HyMC ry

YHDISTYSTUNNUS

Mikäli yhdistyksen nimeen logokäytössä lii te
tään lyhenne ry, se erotetaan nimestä välilyön
nillä ja kirjoitetaan pienaakkosin ilman kirjain
ten väliin tai lyhenteen loppuun tulevia pisteitä.

Rypäätteistä nimeä tulee käyttää logon  ta
paan vain sitä erityisesti vaativissa asia yh teyk
sissä, kuten yhdistyksen hallinnollisissa asia kir
joissa. 

Nimi voidaan kirjoittaa mustalla valkoiselle 
taustalle tai valkoisella mustalle taustalle. Mui
ta värejä ei käytetä.

Logo
HyMC:n logo voidaan kirjoittaa fontilla, jolloin sen käyttäminen asiakirjoissa onnistuu ilman erillisen kuvatiedoston upottamista.
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Liikemerkki ja slogan
HyMC:n liikemerkki on nykyaikaistettu versio vanhasta HYMK:n logosta. 

Yhdistyksen slogania “Hyvää tekevät moto
ristit” käytetään viestinnässä silloin, kun toi
minnan taustalla vaikuttavaa ajatusta halutaan 
tuoda esiin. Slogan kirjoitetaan fontilla Gill 
Sans Italic.

Slogan voidaan kirjoittaa 
• mustalla valkoiselle taustalle
• valkoisella mustalle taustalle
• värillisenä valkoiselle, mustalle tai harmaal

le taustalle 

SLOGAN

ESIMERKKI ELEMENTTIEN YHTEISKÄYTÖSTÄ

LIIKEMERKKI

Liikemerkkiä voidaan eri väriyhdistelmin käyttää kangasmerkkinä, tarrana tai painotuotteen osana 
ja sen elementit tois tuvat yhdistyksen viestintämateriaaleissa.

Yhdistyksen kotisivujen banneri on rakennettu yhdistämällä logo, slogan, liikemerkin osa ja vakioelementtinä käytettävä viiva. 

HyMC

Suomi Finland

HyMC

Suomi Finland

HyMC

Suomi Finland

Hyvää tekevät motoristit
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Yhdistyksen jäsenenä sitoudun

1. Toimimaan moottoripyöräilyharrastuksessani eettisesti kestävällä tavalla, lupaukseni 
pitäen ja humaanisuuden periaatteisiin nojautuen.
2. Toimimaan ja käyttäytymään niin, etten missään olosuhteissa häpäise kerhoani tai 
sen hyväksymiä arvoja.
3. Käyttäytymään ja toimimaan esimerkillisesti sekä hyviä käytöstapoja että kohtuutta 
noudattaen kaikissa yhteyksissä, joissa kannan kerhotunnuksia.
4. Hyväksymään kaikki moottoripyörämerkit ja kaiken ikäiset moottoripyöräilijät 
sukupuoleen, rotuun, poliittiseen kantaan, seksuaaliseen suuntautumisen tai uskontoon 
katsomatta.
5. Päihteettömiin kerhoiltoihin.
6. Antamaan oman työ ja osaamispanokseni kerhon hyväksi ja toiminnan 
 kehittämi seksi.
7. Toimimaan kerhossa yhteistyöhaluisesti ja positiivisella asenteella.
8. Toimimaan kerhossa rehellisesti, avoimesti, suvaitsevaisesti, vastuullisesti ja 
 oikeu den mukaisesti.

Mikko Motoristi
ID Nr 234

Member since 2011

MEMBER ID

SMOTO  Nr xxxx DRIVER
Valid 

1/2013

HyMC
Maija Motoristi

ID Nr 235
Member since 2011

MEMBER ID

SMOTO  Nr xxxx CO-DRIVER
Valid 

1/2013

HyMC

Kortit

Yhdistyksen käyntikorttia käyttävät hallituksen jäsenet ja muut sellaisia tehtäviä yhdistyksessä hoitavat jäsenet, joille se on tarpeen. 

Jokainen HyMC:n jäsen saa jäsenkortin, joka toimii tunnisteena SMOTO:n alennuksia hyödynnettäessä. Kortissa on uusittava vuositarra.

Jäsenkortti, etukansi, kuljettaja Jäsenkortti, etukansi, matkustajaJäsenkortti, takakansi, kaikki jäsenet

Käyntikortti, takakansi Käyntikortti, etukansi 

Hyvää tekevät motoristit

HyMC ry
Kasöörinkatu 1

05800 Hyvinkää, Finland
firstname.lastname@hymc.fi

www.hymc.fi

HyMC

JÄSENKORTTI

KÄYNTIKORTTI

Käyntikortin ideana on, 
että kortin antaja voi 
kirjoittaa siihen oman 
nimensä ja puhelinnu
meronsa yhdistyksen 
yleisten tietojen lisäksi.
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Asiakirjat

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA  

Yhdistyksen nimi on HyMC ja sen kotipaikka on 
 Hy vinkää. Virallisena nimilaajenteena voidaan käyttää 
muotoa Hyvinkää MC.

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

HyMC:n tarkoituksena on 

•	 Tukea ja kehittää Hyvinkäällä ja sen lähiympäristös
sä a su   vien matkamoottoripyöräilijöiden harrastus
ta tarjoamalla heille mahdollisuus tietojen ja taito
jen kartuttamiseen.

•	 Kehittää ja pitää yllä “vanhan ajan hyvää” motoris
tihenkeä kerhon moottoripyöräilijöiden keskuu
des  sa.  

•	 Kasvattaa jäsenien vastuuntuntoa liikenteessä ja 
myö tävaikuttaa jäsenien hyvän ajotavan omaksumi
seen. 

•	 Kerätä varoja omaan toimintaan ja hyväntekeväi
syyteen.

•	 Suoda jäsenille mahdollisuuksia oppimiseen, sosi
aaliseen kanssakäymiseen ja mielipiteenvaihtoon.  

•	 Edistää moottoripyöräharrastusta ja moottori pyö
räilyn turvallisuutta.  

•	 Edistää esimerkillä ja muilla hyväksyttävillä kei noil la  
moottoripyörän turvallista käyttöä ja moot to ri
pyö  räilystä nauttimista.  

•	 Pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan moottoripyöräilyn  
yleisen mielikuvan kehittymiseen positiiviseen 
suuntaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi 

HyMC järjestää moottoripyöräilyyn ja  matkai  luun   liit
tyviä tapahtumia kuten koulutuksia, esittelytilaisuuksia, 
luentoja, illanviettoja ja  kokoontumisajoja. 

Yhdistys järjestää säännöllisesti kerhoiltoja, joissa 
käsitellään matka moottoripyöräilyyn  ja matkailuun liit
tyviä aiheita. 

Toimintansa tukemiseksi  

HyMC pyrkii aktiiviseen varainhankintaan , ja    voi  hank
kia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä pitää 
ravintolaliikettä. 

Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myy jäisiä, 
näyttelyitä tai messuja, tai pitää kirpputoria, han kittuaan 
asianmukaiset luvat. HyMC voi pitää kerhokauppaa, 
joka voi toimia myös internetissä. 

Varoja voidaan hankkia myös tarjoamalla kerholaisten 
kyvykkyyksien mukaisia palveluja kuten koulutuksia, 

muuttopalvelua, järjestyksenvalvontaa, siivouksia, aje
luttamista jne. 

Mikäli palvelujen tarjoaminen ja toteuttaminen edel
lyt tää lupia tai muuta viranomaismenettelyä kuten tut
kintojen suorittamista, huolehtii HyMC ao. luvista ja 
me nettelystä ennen toimintaan ryhtymistä.

KATTOJÄRJESTÖN JÄSENYYS 

Liittyessään Smoto ry:n tai Suomen Moottoriliitto   
Finlands Motorförbund ry:n jäseneksi, HyMC sitoutuu 
noudattamaan toiminnassaan kattojärjestön sääntöjä ja 
toimintaperiaatteita.

YHDISTYKSEN JÄSENET 

Yhdistykseen voivat liittyä jäseniksi kaikki matka moot
toripyöräilyä harrastavat tai harrastaneet, kun nialliset, 
kahden muun HyMC:n jäsenen suosittelemat henkilöt, 
jotka sitoutuvat hyväksymään kerhon säännöt. Jäsenen 
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henki
lö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdis
tyksen tarkoitusta ja toimintaa.

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsen
maksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsen saa halutessaan erota yhdistyksestä välittömästi. 
Eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti (myös 
sähköposti käy) hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai 
sihteerille. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos 

•	 jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa mak
samatta, tai 

•	 muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai 

•	 on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolel
la huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai 

•	 ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erotessa tai tullessa erotetuksi, ei jo maksettua 
jäsenmaksua tai sen osaa palauteta. 

YHDISTYKSEN HALLITUS  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat 

Kerhon säännöt 
Versio 2011.9

HyMC ry
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Hyvää tekevät motoristit
HyMC

HyMC

HyMC
HyMC

HyMC HyMC HyMC
HyMC

HyMC
HyMC

HyMC
HyMC

Kerhovaatteet
HyMC:n kerhovaatteet ovat motoristin käyttövaatteita, jotka sopivat edustamiseen kaikenlaisissa moottoripyöräilyyn liittyvissä tapahtumissa.

Hyvää tekevät motoristit
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HyMC

Hyvinkää

67th FIM Rally
16. - 22.7.2012 

Bydgoszcz Poland

Suomi Finland

Tapahtumamateriaalit
Matkamotoristit edustavat kotimaisisa ja kansainvälisissä kokoontumisajoissa omaa kerhoaan. 

Tapahtumamerkit ovat myös talletettava muisto osallistumisesta. 

SUUNNITTEILLA MYÖS 
• KERHON LIPPU
• PINSSI
• JULISTE
+ TOIVEITA JA IDEOITA  VASTAANOTETAAN! 



Hyvä kerho 
Hyville motoristeille

Liity sinäkin!

www.hymc.fi


