Suomen Poniraviyhdistys ry
Finlands Ponnytravförbund fr
Säännöt
1. § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Poniraviyhdistys ry, Finlands Ponnytravförbund rf, ja sen kotipaikka on
Kouvola.
2. § Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on poniraviharrastuksen edistäminen ja ylläpitäminen jäsentensä keskuudessa.
3. § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- kuuluu valtakunnalliseen raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestöön sekä muihin
tarpeellisiksi katsomiinsa yhdistyksiin.
järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia poniravitoiminnan kehittämiseksi ja tunnetuksi
tekemiseksi.
- toimii asiantuntijana poniravikilpailusääntö- ja kilpailukalenteriasioissa yhteistyössä raviurheilun ja
hevoskasvatuksen keskusjärjestön kanssa.
- tarjoaa jäsenilleen kilpailumahdollisuuksia poniravilähdöissä ja erilaisissa jäsenille suunnatuissa
cupeissa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
- voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
- voi harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa.
- voi välittää jäsenilleen toimintaansa tarvittavia välineitä ja asusteita.
- voi pitää arpajaisia ja huvitilaisuuksia.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen
osallistuville.
4. § Jäsenyys
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
voidaan hyväksyä myös raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön alaisuudessa toimivan
nuorisoravikerhon jäsen.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä vähintään 6 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö;
perhejäsen, joka on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, joka suorittaa
yhdistykselle vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri
jäsenryhmille.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö. Kannattajajäsenellä
on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäsenyydestä erottamisesta päättää
yhdistyksen hallitus. Yhdistykselle voidaan kutsua kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä, joista yhdistyksen
vuosikokous päättää hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus.
Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenrekisteriä.

5. § Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet sekä kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun,
jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.
Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
6. § Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti
kun ilmoitus on tehty, se ei kuitenkaan vapauta jäsentä sääntöjen edellyttämistä velvoitteista, jotka
eroavan jäsenen on suoritettava kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt
kuukauden ajan eräpäivästä jäsenmaksunsa suorittamatta.

7.§ Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Kutsu
varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen ilmoitetaan sähköpostitse tai postitse 7 vrk ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan neljä jäsentä erovuoroisten tilalle ja yksi jäsen, joka valitaan mikäli mahdollista Suomen Hippos
ry:n piiristä, seuraavaksi vuodeksi hallitukseen sekä valitaan vuosittain kaksi varajäsentä
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
11. Vahvistetaan jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen ylimääräisen kokouksen koolle
kutsumuksesta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa
siitä, kun esitys on hallitukselle tehty. Asioista, joista yhdistyksen jäsenet haluavat varsinaisessa
kokouksessa käsitellä, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 20 päivää ennen kokousta.
8.§ Äänivalta, äänestäminen
Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Henkilövaaleissa äänten mennessä
tasan ratkaistaan valinta arvalla, muulloin äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan mielipide
ratkaisee. Suljettu lippuäänestys suoritetaan, jos yksikin yhdistyksen jäsenistä niin vaatii.
Jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla 18 vuotta täyttäneellä kunniapuheenjohtajalla, varsinaisella ja
kunniajäsenellä on yksi ääni. Jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla rekisteröidyllä yhdistysjäsenellä on
vähintään yksi ääni. Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä ollessa 50-100 on yhdistyksellä kaksi (2) ääntä ja
jäsenmäärän ollessa yli 100 on yhdistyksellä kolme (3) ääntä. Äänestystä varten on yhdistyksen toimitettava
oikeaksi todistettu jäljennös jäsenrekisteristään kokouksen puheenjohtajalle.
Äänioikeutetut jäsenet voivat yhdellä valtakirjalla käyttää yhden äänioikeutetun jäsenen ääntä. Muiden
yhdistysten valtakirjalla ei saa äänestää.
9. § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen talouden ja omaisuuden hoidosta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat
vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat kahdeksan (8) jäsentä
ja yksi vuodeksi kerrallaan valittava jäsen, joka valitaan mikäli mahdollista Suomen Hippos ry:n piiristä.
Hallituksen jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Hallitukseen kuuluu myös yksi vuodeksi kerrallaan
valittava alle 18-vuotias nuorisojäsen. Hallituksen jäsenistä neljä (4) on erovuorossa vuosittain. Hallituksen
jäsenenä voi toimia korkeintaan kaksi kautta (4 vuotta) peräkkäin. Lisäksi hallitukseen valitaan yhdeksi
vuodeksi kerrallaan kaksi (2) varajäsentä.
Ensimmäistä kertaa valittaessa erovuoroiset jäsenet, määrätään arpomalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Rahastonhoitaja ja
sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia ja palkata tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat sen tarpeelliseksi tai puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään ½ hallituksen jäsenistä
on paikalla. Hallituksen kokouksiin kutsutaan myös varajäsenet. Varsinaisten jäsenten ollessa estyneitä
osallistumaan hallituksen kokoukseen, toimivat varajäsenet äänivaltaisina jäseninä heidän tilallaan
valitsemisjärjestyksessä.
Päätökset tehdään äänestämällä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10. § Tilien ja hallinnon tarkistus

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiat on helmikuun 15. päivään
mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 31.päivään
mennessä.
11. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin.
12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden
väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on varsinainen, ja kummassakin vähintään ¾
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta mainittava. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen
kokouksen määräämällä tavalla poniravitoimintaa edistävään tarkoitukseen.
13. § Erinäisiä määräyksiä
Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslain
säännöksiä.
14. §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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