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Yhdr si;rksen n j.nr
sen koti raiklxa on

Yhdistyksen tnrircitulcsena on edistriä r'r.tsasti.rsr-r.rhei-
l-ua , lcoho tta,a j äs ont ensä re.trsastus-L ait oa j a

tretoutta, sekä lae. j entaa rltsi:.stusurhei-r-r:;i h,rr*
r:ii.sta j i-en -oiiyzå.

Terkoi trrksen toteuttarniseksj- yhcllstys järj estää
kilpailuja ja Kursseja, 'taimeencanee keskustel_u- ja
opetusj;11aisuuksia sekä jär. j estää yhteisiä
rat sastust i laisuuks ia..

Yild.ist3rg vci kuulua j äs enenä Suornen Ratsastaj ainliitto
rjr: een sekä muihin lcctimaisiin hevosuz.heilu- ja
jalcstuslij"ttoihin.

Yhd"istyksen varsinaiseksi jiåseneksi voi liittyä
j ckainen hyvamaineinen henkilä , j oka haluaa eå-i stää
yhcli styks en ta,rkoitusta Je j cnl<a hallitus j äs eneksi
hyväksyy.
A11e 18 vuotiaat ovat juniorijäeeniä, j oista vci daan
yhd.istykseen muod.ostaa junior.icsasto hallituksen
määräämäl1ä taval la.
I{allitus on yhd istyslain 1l $: ssä mainituin ec.erlg-
tyksin oikeut ettu erottamaan jäsenen i'hdist;rfusestä.
Jäsenen, j oka haluaa erota ;,rhd-istgrksestä, on siitä
kir jall-isesti il-moit ettarra iihdisiylcsen halt ituicselle
i;ai sen puheenj chtajal-1e taikka suullisesti yhclistyk-
sen kokouksen piiytäkirjaan.

Yhd-isi;yken j äsenyyd.estä e:'onnut taj- ey'ot ettu ei
ole oikeutettu käyttärnäiin yhd.istyxsen jäsenmerkjciä.

Ynd"istyken jäsenet o'rat versinaisia, kannatta-via ja
kunnia j äs eniä. Kunnia j il"s eneicsi .loi yh,J-istrrs kckouk-
sessa i;ekemäl] ä når,iätöksell-ä iruisua toinlniaensa
ä.nsiokkaasti ed"rstiineitä henkilö 1tä. it'.rnnia j äsenel-tä
ei kanneta j,l'.s enrnal<sl-ta..

Kannattaj ajs.seneksi vci I,rhdistylcsell hallitus hyväksyä
;;ksit;risen henlcil,:'n tai orkeuskeircr-sen ;rhteis-n,j oka suc ri t taa I'uotui s ena j äs ennaksuna 'rähilt ärn
l-O-keriaisen vllcsinaksun tai kerta,kerikl{isena uiä.sen-
maksun a.arl vähintilin 5O-kertai s en lruosimaksu"l3.
Varsinaisefr jäsenet suorittavat yhd"ist3r14selle vuotuiser
j äs enrnaksurl r j onka suuruus näärät lirln sl_rr.r/g.ssli cuks € s sF. r

Yhd,istyks en kcko''.rlcsissa saa ju_ni" orj- j äs en ];äyttää nuhe-
nutta ei iiianioikeutta, rnuil.l-p* ji:Lsenill-ä on yiltäl,.äinen
äänicikeus.
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dist3rksen asioita hortaa,,rndist.;yksen sirt:'s]<okcuiesen
i.tsema hallitus, johcn lruuluu vucd-eksi kerral-laan

vali p111f,9 A$; qh!.aia Ja k'.r-usi kalrdeksi vucd eksi
vali t tu j tlsentä, j oi"sta xuclet eror..?, vuosittai-n,
ensi kerr eTvarr nerusteel-la.

Erovuorossa,rld L.roi-Caa:: val-:-t'e.
-LJA eS't-y

@e en j ohir,. j an

ur;d.e l-1e et3.
o(t.-s r cr<r-----l

t---/1

il-r i !,I-.Ta.cui: etYL-Hal-l itus kokcontuu
j o}:.t aJa;n kut sust a
jäsen sitä nyytää,

tai fQl cin j oku hal..iriuksen

Hallitus cn päät ii sl'a1'r-'ainen, j ruh e rn j oht z.JB; t ai
rraranu-hennj olttaja ja vähintäin lco .e jäsentä cn
såapuvilla.

Aänestyksessä äänten
nuhe en j cht e.'t an ääni t

rnen.nesr,,ä tasan ratka
pait sr ve.e.Lei s sa arpä .

Koiccultsessa cn laad-ittava pö;'rtäkir jar j cnka
j oittaa kokouks en pu-ne en j cirtai a Je siht e eri

all- e
rrartnent

B$
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Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan
varanube enj ohtaian. Si erin, rahast onholtaj ant
tiedotussihteerin, toiminnanj ohtajan sekä nuut tar-
pee11-i-set virkailijat hall-j-tus vr.litsee joko keskuu-'
d.estaan tai halfituksen ulkonuolelta. L,isäksi hallitus
voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toirnikuntia.

l{al1ituks cn t ehtä.vänä on
1 ryhtyä tarpeellisiin toinenpiteisiin yhdistyk-

sen tarkoitusrreri en tofetttamiseksi ja
edi st ämi s eksi ,

2 pitaä yhteyttä Suomen Rat sasta j ainliitt oon
sekä rnuihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys
kuuluu,

3 edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia
sekä esiintyä kantajana ja vastaa.janat

4 kutsua kokoon yhdistvksen kokoukset sekä val-
nistella niissä esille tulevat asiat'

5 t o rm e en,'CIanna yhd.i styks en i{ clrroust en t ekenäit
näät b ks et ,

6 hri taa yird:- styks en Y'ehevero i a .1e rauut e cnai-
suut i a,

7 h.r,':,'irksyä :,'rhd-i styks en i äs enj-]csi lyrkrvb;,t j e.

erottaa- jäsen :r.håist;rksestät

B ra:,:!"rätä va:l-ickuniien ja a,l aistensa toimikiintien
jiisenet Ja tehtävät, ellei yilåistl/ksen kolo;s
nl-e niitä määrä,nn,./t t
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lroltaa jäsenluettelo ja koota jäsentnaksut,

la.atia ehdctus yhdistirkeen \rr.r.oslkertomukseksi
s ekä t cinintasuunnit el-malcsi ta.l_cusarvioehco-
tuksine en,

hci t'a,a, muut iihd i"st3rstä lcoskeirat asiat .

Yhdist:'rksen ninen kirjnitiavat Mia, uarå-
:gb-9".9ni*?håeåF. ja. sihte-cri * kalcsi:'hne.s*a 

"

Yltqistyl<sen hal-1intca,i a til-e jä tn:rkastamai,n r,,::_l.itm.n
1,'hdist;'rksen syvskckoul<sesra. l'uod,eksl ke:-ra1-!-aan kaks.ti-l ir:"t eyk"tsta :ee. ia hei.lle va,yn.mi-eh et.
Yhdist;rltsen tcininta,- j a til-ivu-csi on ka.,l-enteravuo-si,

Tål:nar'ätäksen cn rl-tava ve,r-nirna ia se cn jätettävä
t j -l..intn,rlcr,sta.,'ii11e vii,hj r"f,=,-i1 I yi j klrcn el,ln,en
lceväilr+lrrust=.

t-1

'rh'J l
t;'r r .r rJ

Tj-1j.ntr: kas-La-ji*n tr;.1-c+ 1-,;,-li:1 qaq', rihi j,
tl- sBlri; t.i l it " kl.ss*., rl.t-1,'o-ria:-.e :.it ir
s ekli jb:t t't'Å h= I l i"tukse l! -1 e :rh4 i *t1rla- pl 'i

tl -f'k= g-f 'rf ,c.l{e,:.."tCrr-lt"lF h1,r.,rissä o i n; 11 4.r,11{t!}

styir.r en hal1i::-
nlil"t rnt:.i fil,r..ts
e cs*i-t*t*',i
l:r1-.1t:F-f r 

"

li.rr..n tnt'l:,il 1.r:.,.r.s i -n a-:* s ,:j ar-. t.; tlicr:ks f en 'ir.l..h il * gt i
::

i- st;gks *n kckou"ksi ssa kä*qit eltär'ät asiat ;

jr;;-{ 5A

teeri
ä ant enl-a" ski j * t ,

a-: 
:, 
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tcdetaan, että kokei-rs on
sesti kokccnkntsuttu *-ia

s,lj,e.ntH mukai-
päät Lj sva.lt a t
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Tåä.i etään kojccuksessa käsit eltävistä asioista,

käsit eLlii.än il-r*oitusasiat,

esit ellään liuosikertcmus,

sitellään tilit ja. tilinta,r"]cerstaja:-n antama
usu.nt o ,

päät etaän tj-li- ja va,stuu-vapaudesta,

päät \til.än rnuista. ira-1lltuksen ja jäsenten
esittLrflistä asioista ottaen muomioon näid.en
sääntii\en l-3 $:n ja yhd"istyslain 14 $:n

sYYSl{OKilUKSILS SÄ

va-]-itaa,n ko\ouks e]le puhe en j oht aja' siht e eri ,
kaksi Föytäk\r' j antarkast eJea s ekä iiänt enlaski j at

2

3

4

tr

6

todetaan, etti\kokous o11 sr.äntö j en mukaisesti
kckccnkutsuttu \a päätösrraltainen,

käsit el-l-ään iknoi\usasi at ,

päät etään jäsenraak suuruuiresta,

naät et il.än hal-lituks e\ j äs ent en j a t oimihenki-
1öiCen nalkkioi. d.en sr-r{guuC.esia o

käsit ellblän t oirnintaoh"j \i-raa s euraa\raa vuotia.
vart en,

ka.si t e ll-i iän talousav'vi o ehd.\tus r

vn,lita,an hallituksen l?uheenj\ht eJa seurari,vaksi
kalent erimod"eksi ,

7

B

9 rrali *aan kc lm e j äis ent ä hralli tu
ti1a11e n

en erovuoroisten

10 -ra.litaa.n kaksi tilintarkastalr-a jal heill-e i<aksi
garamiestä seuraavan vuoCen tileiä
t arkas tarrlaerr,

ia hallintoa

l_1 räätetii.än ntuista haliituksen ja jäsen n esit-
sään-
yks et .

Ilud-en ]rallituksen toiminta al"kaa seltrå.i'ven vuod
tammikur,rn 1 . näiträstä.

Yhd"istyksen itokouksissa nid etij,än
orl asiannukais esti tarkast ettava
arkistossB..

tärnistä asioista, ottaen auor,sicoll näide\
töjen 13 $rn ja ;;hdis'uyslain L4 !i;n raäiä

nliyt äki Y Ja.a, j clia
ja säilyt ettävä
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gäne styks et j a vaalit sucrit et aen e\roimena, r*ikali
.i cku ei veadi sul j ettua äänest;i.'stä tai vaa.lia.

Åänten rnennesi:rä tasan ratkaisee cu-heen j ohia jan eiäni t
peitsi vaaieissa., j cissa erpa ratka:-see .

Priätös sääntö j en muuttamisesia j a -vhdist;r]q$*n purka-
:rami s e sta cn t eht ävä l*h"Lqp-pa rrähj"ntään EiaUke.ff-4,en
välia j oin nidetyssä :,'hdistyksen kctr<ouksessa ja kurmm -
sa}cinvä}:intij,än3/+osaaenerninistö].1äann-etuista
äänistä.

Koxocnkut sussa on si1äntö i en rnuu"ttamis esta j a yhåis-
tyksen purkamisesta ;nainittava '
J o s yhd.i stys nurkautuu cn s en varat luovut ettava
j ollekin ratsastusurherlurr hyväksi toimivalle oikeus-
kelpoiselle 3rhdistykselle viimeisen kokouksen l-ähemmin
nimeämäl]-ä tavalla.

},"luuten noudatetaa.n vcl-rnessa clerraa :,--hd"istysl akia.

marraskuuta 1978Hä.ntsälässä 17
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Muutettu S nkokonaisuudessaan:

Yhdistyksen asioit
ha11itus, johon ku

taja ja yhdeksän k
jäsentä, joista ne

arvan perusteella.
Erovuorossa olevat
H.

)iui_litus kokoontuu
varapuheenj ohtajan
sitä pyytää.
Hallitus on päätös
johtaja ja vähintä
Äanestyksessä äänt
ääni, paitsi vaale
Kokouksessa on 1aa

kokouksen puheenjo

a hoitaa yhdisty
uluu vuodeksi ke

ahdeksi vuodeksi
ljä T*t v,/sr er

voidaan valita
puheenjohtajan
kutsusta tai mi

valtainen, jos p

in viisi jäsentä
en mennessä tasa
issa arpa.
dittava pöytäkir
htaja ja sihteer

ksen syyskokouksen valitsema
rrallaan valittu puheenjoh-
kerrallaan valittua muuta

oaa vuosittain, ensi kerran

uudelleen.
tai hänen estyneenä ollessaan
l1oin joku hallituksen jäsen

uheenjohtaja tai varapuheen-
on saapuvilla.

n ratkaisee puheenjohtajan

ja, jonka allekirjoittaa
i varmentaa.
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l"'"iMuutettu S +4]kokonaisuudessaan

Yhdistyksen kokouksissa käsite1

KEVÄTTOKOUKSESSA

tävät asiat:

2

3

4

5

6

7

B

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytä-
kirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,

todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu
ja päätösvaltainen,

päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista

käsite11ään ilmoitusasiat,

esitellään vuosikertomus,

esitellään tilit ja tilintarkastajain an

päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,

päätetään muista hallituksen ja jäsent
ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 5:
määräykset.

tama lausunto,

en esittämistä asio
n ja yhdlstyslain I

ista
4 S:n

SYYSKOKOUKSESSA

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu
ja päätösvaltainen,

3 käsite11ään ilmoitusasiat,
4 päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
5 päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden

suuruudesta,
6 käsite11ään toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten,
7 käsite11ään talousarvioehdotus,
B valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuo-

deksi,
9 valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ti1at1e,
10 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja hei11e kaksi varamiestä seu-

raavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,
11 päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista,

ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 S:n ja yhdistyslain L4 S:n
määräykset.

Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1.
päivästä.


