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Suomen Ridgeback-yhdistys – Finska Ridgeback-föreningen ry
SÄÄNNÖT, hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 8.8.2013
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Ridgeback-yhdistys - Finska Ridgeback-föreningen ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa rotujärjestön ja Suomen Kennelliitto ry:n
kanssa edistää jalostusta ja tehdä rotua tunnetuksi Suomessa sekä tarjota jäsenilleen tietoa
rodusta ja sen terveydentilasta sekä rhodesiankoirien kouluttamisesta.
3. Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kursseja, luento-, koulutus- ja
neuvottelutilaisuuksia sekä jalostusneuvontaa. Yhdistys harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä
rotunsa ulkomaisten erikoisjärjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
Yhdistys järjestää tarkoituksen toteuttamiseksi pentuneuvontaa ja –välitystä. Pentuvälitykseen
voidaan ottaa pentuja vain yhdistyksen ja Suomen Kennelliitto ry:n jäseninä olevilta
kasvattajilta, jotka ovat allekirjoittaneet Suomen Kennelliitto ry:n kasvattajasitoumuksen sekä
yhdistyksen hyväksymän kasvattajan eettisen ohjeen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja ja voi toimeenpanna asianmukaisella
luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, koiranäyttelyitä ja koirakilpailuja, sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja
irtainta omaisuutta.
4. Jäsenyys
Liittyminen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Varsinaisen jäsenen kanssa
samaan talouteen kuuluva henkilö voi liittyä perhejäseneksi. Yhdistyksen muut jäsenet ovat
asiantuntija- tai kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtaja.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet sekä perhejäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus. Vuosikokous päättää hallituksen esityksestä kunniajäsenistä sekä yhdistyksen entisen
puheenjohtajan kutsumisesta kunniapuheenjohtajaksi. Hallituksella on oikeus kutsua
asiantuntijajäseneksi sellaisia henkilöitä, joiden katsotaan erityisesti perehtyneen yhdistyksen
harrastamaan rotuun.
Varsinaisten jäsenten sekä perhejäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous
erikseen. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.
Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja asiantuntijajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.
Eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen katsotaan
eronneeksi, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta toimintavuoden kesäkuun viimeiseen
päivään mennessä. Erottamispäätöksen edellä mainitussa tapauksessa tekee hallitus. Jäsen
voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä erottaa, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä
vastaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut
yhdistyksen toimintaa. Kasvattajana toimiva jäsen voidaan hallituksen yksimielisellä
päätöksellä erottaa myös määräajaksi, jos kasvattajana toimivan jäsenen havaitaan toimineen
kasvattajien eettisessä ohjeessa tarkoitetulla vakavan epäeettisellä tavalla. Jäsen voidaan
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myös erottaa, mikäli hänet on erotettu rodun rotujärjestöstä tai Suomen Kennelliitosta.
Erottamisäänestys tapahtuu hallituksen kokouksessa aina suljetuin lipuin. Erotettu jäsen on
oikeutettu vetoamaan päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmän hallitukselle.
Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6
varsinaista jäsentä. Vuosikokouksessa valitan lisäksi hallitukselle 0-2 yhteistä varajäsentä.
Varajäsenet toimivat tarvittaessa hallituksen jäsenten sijaisina.
Puheenjohtaja sekä varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja näistä eroaa kolme vuorovuosina, ensi kerran arvalla ja sen
jälkeen vuorollaan. Puheenjohtaja, erovuorossa olevat jäsenet ja varajäsenet voidaan valita
myös uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen
kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus. Osallistumisoikeus päätöksentekoon
varajäsenellä on vain silloin, kun hän toimii hallituksen jäsenen sijaisena.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään kolme jäsentä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä
säännöissä ole nimenomaisesti toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
6. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
-

-

-

valita mahdollinen jalostustoimikunta ja päättää sen kokoonpanosta - vahvistaa
jalostustoimikunnan ohjesäännöt
toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen etujen mukaisesti ja
huolehtia sen sisäisestä toiminnasta
edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen
kokoukselle
kutsua yhdistyksen jäsenet sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin, valmistella
niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset
hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut - pitää
luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä tai erottamisesta
kuitenkin huomioonottaen näiden sääntöjen kohdan 4 määräykset
valmistaa yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valita lehti- ym. tarvittavat toimikunnat ja ulkomaiden yhdyshenkilöt - hoitaa muut
yhdistystä koskevat asiat
hoitaa yhdistyksen suhdetoiminta

Uusi hallitus ottaa tehtävänsä vastaan välittömästi vuosikokouksen jälkeen.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan yksin
allekirjoittamaan yhdistyksen nimen. Hallitus voi oikeuttaa sihteerin yksin allekirjoittamaan

yhdistyksen nimen.
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7. Tilit
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse
jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai yhdistyksen kotisivuilla
viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille
tulevat asiat ja yhdistyslain määräämät asiat. Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut yhdistykselle
sähköpostiosoitetta, kokouskutsu toimitetaan kyseiselle jäsenelle kirjeitse jäsenen
yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.
Kokouskutsuun on liitettävä mahdolliset sääntömuutosehdotukset sekä muu kokouksessa
käsiteltävä aineisto. Muu kuin sääntömuutoksia tai muita yhdistykselle olennaisen tärkeitä
asioita koskeva liiteaineisto voidaan erityisistä syistä toimittaa myöhemmin, ja se voidaan
asettaa jäsenten saataville yhdistyksen WWW-sivuille, kuitenkin viimeistään 7 päivää ennen
kokousta. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, koska liiteaineisto toimitetaan.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maalis-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on
jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunnia- ja asiantuntijajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla
äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tätä varten yhdistyksen tulee hyväksyä äänestys- ja
vaalijärjestys, joka sisältää tarkemmat määräykset päätöksenteosta etäosallistuttaessa.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.
Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
Yhdistyksen kokouksista laadittava pöytäkirja liitteineen sekä hyväksytty toimintasuunnitelma
ja toimintakertomus asetetaan jäsenten saataville yhdistyksen WWW-sivuille viimeistään
kuukauden kuluttua kokouksen päättymisestä. Pöytäkirja liitteineen sekä hyväksytty
toimintasuunnitelma ja toimintakertomus on toimitettava kirjallisesti jokaiselle jäsenelle, joka
niin pyytää.
10. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat_
-Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva
tilinpäätökseen perustuva selostus
- Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
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- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja
- Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
-Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
- Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta
- Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- - Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ennistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varata yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään varata samaan tarkoitukseen.
12. Yhdistyslaki
Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain
määräyksiä.

