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LUOTEIS-SATAKUNNAN RATSASTAJAT RY 

Säännöt 

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on 

Pori.  

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta yhdistyksen 

toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen 

harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja 

tarpeittensa mukaisesti. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

 tarjoaa jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, 

valmennus- ja harjoitustoiminta, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja 

suhdetoimintaa, valistus ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa sekä 

muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa yhteiskunnalle 

fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia 

 kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-

alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkii 

omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten 

harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen 

 voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä voi omistaa 

kiinteistöjä 

 hankkii varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen 

huvitilaisuuksia, ratsastuskilpailuja, keräyksiä ja arpajaisia, 

omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaa kustannus- ja 

monistustoimintaa sekä välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -

asusteita voittoa tavoittelematta.  

 

Yhdistys on Suomen Ratsastajainliitto SRL ry:n Lounais-Suomen aluejaoston 

jäsen ja noudattaa Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja määräyksiä. 

 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka 

sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sekä Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja 

päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 

kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti 

edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä kokouksen päätöksellä 

kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. 

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi 

yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi 

yhteisöksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa 

suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 

Kannattavalla yhteisöllä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen 

kokouksissa. 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Jäsen, joka haluaa 

erota seurasta, tehkööt siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen 

johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen 

kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi 

heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan 

maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan 

kalenterivuoden loppuun asti. 
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Hallituksen tehtävänä on myös päättää jäsenten erottamisesta, mikäli tämä ei 

täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin 

yhdistyksen tarkoitusta. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden 

yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen 

lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti 

ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun 

päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa 

valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siinä on erikseen 

määrätty. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan 

maksuja. 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 

päättää syyskokous. 

 

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä 

nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos 

 hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut yhdistyksen 

jäsenenä vähintään kymmenen vuotta tai 

 on suorittanut kertakaikkisena suorituksena kymmenen vuoden 

jäsenmaksut tai 

 on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai 

muita palveluksia. 

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet 

säilyvät. 

 

5. Hallitus 

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta 

huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. 

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja 

ja kahdeksi toimivuodeksi kerrallaan valitut 4-13 jäsentä. Hallituksen 

jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan 

mukaan ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Erovuorossa oleva voidaan 

valita uudelleen. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä 

hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous toisen hänen sijaansa jäljellä 

olevan toimikauden loppuun, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus 

valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä 

lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, joka voidaan valita myös hallituksen 

ulkopuolelta. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun 

puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset 
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

Hallituksen tehtävinä on erityisesti 

 toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvomana elimenä 

niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset 

toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 

 olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten 

mukaisesti 

 suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa 

yhdistyksen toimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden 

mukaisesti 

 vahvistaa tehtäväinjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat 

valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä 

hallitukselle vastuullisia tehtäviä 
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 vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 

 vastata SRL: n sekä sen aluejaostojen sääntöjen ja ohjeiden 

seuralle asettamista velvoitteista · 

 vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista 

 pitää jäsenluetteloa 

 hoitaa yhdistyksen taloutta 

 hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa 

 hyväksyä ja erottaa jäsenet 

 tarvittaessa valita sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt 

sekä sopia heidän eduistaan 

 päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- 

ja ansiomerkkien esittämisestä 

 ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu 

vaatii 

 luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään 

kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen 

jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-

ikäisiä. 

 

 

6. Tilikausi  

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

 

7. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous 

pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen 

paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Jokaisella liittymismaksunsa ja 

kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta 

täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla yhteisöllä on kokouksessa 

läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kokouksessa 

päätetään asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian 

päättämisestä ei näissä säännöissä toisin säädetä. Kaikissa kokouksissa 

suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa 

kuitenkin arpa.  

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä 

johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on 

mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä 

kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

 

 

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava 

vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla. 

 

 

9. Varsinaiset kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
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1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan 

tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien 

lausunto  

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle 

kalenterivuodelle 

6. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten 

keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan 

yhdistyksen puheenjohtajaksi 

7. valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen jäsenet 

erovuorossa olevien tilalle 

8. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  

9. valitaan edustajat SVUL:n Satakunnan piirin ja SRL:n ja Lounais-

Suomen ratsastusjaoston vuosi ym. kokouksiin tai annetaan 

johtokunnalle valtuuden edustajien valitsemiseksi ko. kokouksiin  

10. vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet 
seuraavalle kalenterivuodelle 

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 

syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 

hallitukselle viimeistään 20 päivää ennen kokousta, jotta asia voidaan 

sisällyttää kokouskutsuun. 

 

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 

Yhdistyksen kokousten pöytäkirjan on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin 

allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, 

jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa 

kokouksessa. 

 

 

10. Muita määräyksiä 

 

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa 

rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja 

toimielimet. 

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) läsnä olevien 

äänioikeutettujen jäsenten enemmistön kannatuksella. Kokouskutsussa on 

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen 

toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta 

päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa 

lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Pesäselvitysmiehinä 

toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on 

ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan 

yhdistyslain määräyksiä. 

 


