
 

 

 

EHDOTUS MÄNTSÄLÄN RATSASTAJAT RY:N KEVÄTKOKOUKSELLE 2019 

- ehdotetut säännöt on kirjoitettu uudistettuun pohjaan Patentti- ja rekisterihallituksen sääntömallin mukaisesti 
yhdistykselle, jolla on useampia jäsenlajeja (seniori- ja juniori/ täys- ja perhejäsen sekä kannatusjäsen) 
- alleviivatuissa kohdissa on sisältömuutoksia. Muut osuudet vastaavat vanhoja sääntöjä, jotka on koottu otsikoiden alle ja 
nykyaikaistettu lukemisen helpottamiseksi. Pykälät on korvattu numeroilla 
 
MÄNTSÄLÄN RATSASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT   
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 
 
2. Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää kursseja, luentoja, kilpailuja ja tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan 
lahjoituksia ja hankkia varoja vuokraamalla omaisuuttaan. Se voi järjestää tapahtumia, ylläpitää kahvilatoimintaa 
järjestämissään tilaisuuksissa ja toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. 
Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä, rakennuksia, arvopapereita ja muuta kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
Mäntsälän Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenseura ja se voi liittyä jäseneksi muihin kotimaisiin 
hevosurheilu- tai jalostusliittoihin.  
 
3. Jäsenet 
Yhdistykseen varsinaiseksi (täys- ja perhe-) jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen 
ja säännöt. Täysjäsen (seniori ja juniori) saa kaikki seuran ja Ratsastajainliiton tarjoamat jäsenedut. Perhejäsenen 
(seniori ja juniori) määritelmä ja saamansa edut ovat samat kuin mitä Ratsastajainliitto perhejäsenelle määrittelee. 
Jäsen on juniori-ikäinen vielä sen vuoden, kun hän täyttää 18 vuotta. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen 
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsen ei saa mitään 
Ratsastajainliiton jäsenetuja. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.  
 
Hallitus on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Jäsen voi erota 
yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen 
on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tilikauden aikana. 
 
4. Jäsenmaksu 
Täys- ja perhejäseniltä (seniori ja juniori) sekä kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.  
 
5. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan 
valittu puheenjohtaja sekä 4-6 kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja 0-4 varajäsentä. 
Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Uuden hallituksen toimikausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. 
päivänä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen 
jäsenistä sitä 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 kokouksesta on laadittava 
pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. 
 
7. Tilikausi 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 



8. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja 
syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos yhdistyksen kokous 
niin päättää tai jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua 
hallituksen niin päättäessä ja teknisten mahdollisuuksien salliessa myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla. Tästä mainitaan erikseen kokouskutsussa. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella seniorijäsenellä äänioikeus. Juniorijäsenellä on äänioikeus sen 
vuoden alusta lähtien, kun hän täyttää 16 vuotta. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Alle 16-vuotiaan jäsenen 
edustajana voi kokoukseen osallistua yksi huoltaja. Huoltajalla on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. 
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Jäsenellä, joka ei ole maksanut 
jäsenmaksua ennen kokousta, ei ole äänioikeutta. Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi 
suljettua äänestystä tai vaalia. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.  
 
10. Varsinaiset kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokouksessa 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. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus 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, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle 
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu, päätetään sen varojen käyttämisestä purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Varat tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa 
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  
 
12. Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia (503/1989). 
 
Mäntsälässä 28.3.2019 
 

 


