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1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Ratsastajainliitto ry, ruotsiksi Finlands
Ryttarförbund rf, jäljempänä liitto. Kansainvälisissä yhteyksissä
liitosta voidaan käyttää englanninkielistä nimeä The Equestrian
Federation of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Liitto on Suomessa toimivien ratsastusseurojen, alueiden ja
yhteisöjäsenten aatteellinen ja valtakunnallinen keskusjärjestö.
Liiton tarkoituksena on ratsastuksen edistäminen Suomessa
kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja kilpaurheiluna sekä hevosen
hyvinvoinnin edistäminen kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa.
Kansainvälisen Ratsastajainliiton, Federation Equestre
Internationalen, FEI:n jäsenenä, liitto mahdollistaa jäsentensä
kansainvälisen kilpailutoiminnan. Liiton toiminnan perusta ovat sen
arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kaikkia
ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja ketään syrjimättä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

1. tekemällä ratsastusurheiluun ja hevosharrastukseen liittyvää
neuvonta- ja

valistustyötä,

2. valvomalla hevosharrastuksen ja ratsastusurheilun etuja Suomessa,

3. edistämällä ratsastusurheilun parissa toimivien seurojen ja
yhteisöjäsenten perustamista sekä seurojen, alueiden ja
yhteisöjäsenten tehokasta toimintaa,

4. laatimalla ja vahvistamalla ratsastusurheilun kilpailu-,
mestaruus-, merkki- ja muut tarvittavat säännöt,

5. valvomalla kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen
noudattamista sekä ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja
erimielisyydet,

6. ylläpitämällä turvallisiin ja laadukkaisiin
harrastusolosuhteisiin kannustavaa tallijärjestelmää,

7. edistämällä ja valvomalla jäsenten ja näiden henkilöjäsenten sekä
alueiden toimintaa Suomessa ja ulkomailla,

8. toimeenpanemalla kilpailuja ja ratsastustapahtumia,

9. vastaamalla Suomen ratsastusurheilun kansainvälisestä
edustuksesta päämääränä kansainvälinen menestys,
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10. edustamalla Suomen ratsastusurheilua kansainvälisissä
ratsastusjärjestöissä sekä valvomalla sen etuja ulkomailla,

11. tarjoamalla jäsenilleen koulutus- ja valmennustoimintaa sekä
asiantuntija-apua ratsastusalueiden suunnittelussa, rakentamisessa
ja hoidossa,

12. julkaisemalla ja kustantamalla ratsastusurheilua koskevia
julkaisuja ja kirjallisuutta sekä edistämällä ratsastusurheilua
koskevaa tutkimustyötä,

13. edistämällä hevoskasvatusta,

14. vaalimalla nuorten kiinnostusta ratsastukseen ja ohjaamalla
jäsenistöään hyvään hevostaitoon,

15. edistämällä ihmisten, eläinten ja luonnon kunnioittamista,

16. kouluttamalla yhteistyössä hevosalan oppilaitosten kanssa

ratsastuksenopettajia ja -ohjaajia, valmentajia ja toimihenkilöitä,

17. kuulumalla jäsenenä sen toimintaa edistäviin koti- ja
ulkomaisiin sekä kansainvälisiin liittoihin, yhdistyksiin, muihin
yhteisöihin ja toimielimiin.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää
rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.

4 § Toiminta-alueetToiminnan järjestämiseksi maa on jaettu
alueisiin, joiden lukumäärän ja rajat vahvistaa liiton vuosikokous.
Alueeseen kuuluvat sen toimialueen liiton varsinaiset jäsenet ja
yhteisöjäsenet. Nämä alueen jäsenet valitsevat keskuudestaan
aluejaoston, joka ohjaa toimintaa alueella. Rekisteröimätön alue
toimii liiton apuna käytännön toimien järjestämisessä.

Alueiden tehtävänä on toimialueellaan toteuttaa liiton päämääriä
sekä liiton niille antamia tehtäviä. Alueilla on vastuu paikallisen
toiminnan järjestämisestä liiton kanssa yhdessä sovitun työnjaon
rajoissa. Alueet varmistavat ja kehittävät paikallista
seuratoimintaa ja sen toimintaedellytyksiä liiton päätöselinten
asettamien tavoitteiden mukaisesti. Alueet noudattavat toiminnassaan
liiton hallituksen vahvistamaa ohjesääntöä. Alueet ovat velvollisia
esittämään liitolle talousraportin neljännesvuosittain.

5 § Liiton jäsenet ja sääntöjen sitovuus

Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja yhteisöjäseniä.
Jäljempänä näistä käytetään termiä jäsen. Varsinaisiksi jäseniksi
voivat liittyä kotimaiset rekisteröidyt ratsastusseurat.
Yhteisöjäseniksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, kuten
liiton jäsentallit, rekisteröityjen ratsastusseurojen muodostamat
aluejärjestöt ja hevosalan oppilaitokset sekä muut SRL:n
toimintaperiaatteita tukevat yhteisöt.
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Liitolla voi olla myös kunniajäseniä ja liiton kunniapuheenjohtaja.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Liiton varsinaiset jäsenet ja
yhteisöjäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenet sitoutuvat jäsenyytensä kautta noudattamaan liiton
toimintasääntöjä sekä niiden nojalla annettuja kurinpito-, kilpailu-
ja muita määräyksiä sekä sitoutuvat liiton kurinpitovaltaan ja
liittoa sitoviin määräyksiin. Varsinaisten jäsenten henkilöjäsenet
sitoutuvat jäsenyytensä kautta tai lunastamalla liiton lisenssin
noudattamaan kaikkia edellä mainittuja sääntöjä ja määräyksiä sekä
liiton kurinpitovaltaa.

Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten henkilöjäsenet ovat sitoutuneet
noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsääntöjä ja
hevosen lääkintäsääntöjä.

Jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa
epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia
koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen
päätöksiin. Jäsenet sitouttavat omat henkilöjäsenensä ja
toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin
kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan,
sääntöihin ja päätöksiin.

6 § Jäsenyyden lakkaaminen ja määräaikainen sulkeminen

Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta
liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee
voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta on
ilmoitettu.

Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos se tai hän ei täytä liiton
sääntöjen mukaisia velvoitteita, toimii vastoin liiton tarkoitusta,
rikkoo liiton sääntöjä, liiton kokouksen tai hallituksen päätöksiä
tai sallii jäsenensä syyllistyä sellaiseen menettelyyn taikka jos
yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.
Erottamisesta päättää hallitus.

Hallitus voi sulkea jäsenen, jäsenen henkilöjäsenen tai
toimihenkilön, joka on menetellyt liiton arvojen tai urheilun reilun
pelin periaatteiden vastaisesti liiton toiminnasta määräajaksi.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Liiton jäsenten on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden eri
jäsenryhmille ja maksuajan määrää vuosikokous. Jäseniltä voidaan
vuosikokouksen päätöksellä periä myös liittymismaksu.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

8 § Liiton kokoukset

Liitto kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin
kahdesti vuodessa: Kevätkokoukseen huhtikuun aikana ja
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syyskokoukseen marraskuun aikana. Liitto kokoontuu ylimääräiseen
kokoukseen, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään
1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten pyytää.

Kokouskutsu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräiseen kokoukseen on
lähetettävä kirjeenä jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta jäsenten ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen tai
postiosoitteeseen. Kutsu julkaistaan liiton internetsivuilla samaan
aikaan.

Äänestykset liiton kokouksissa ovat avoimia paitsi henkilövaaleissa,
jolloin käytetään suljettua lippuäänestystä. Ellei laissa tai näissä
säännöissä ole toisin määrätty, äänestyksessä ratkaisee
yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide paitsi henkilövaaleissa, jossa vaali
ratkaistaan arvalla.

Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

Hallitus voi päättää, että voidakseen käyttää kokouksessa
äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen
etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun
päivään mennessä. Kokouskutsun julkaisuaika lasketaan
ilmoittautumispäivästä.

9 § Ääni- ja puheoikeus liiton kokouksissa

Varsinaisen jäsenen puolesta yksi kokousedustaja käyttää sekä ääni-
että puheoikeutta kokouksessa. Sama henkilö saa edustaa enintään
kolmea (3) jäsentä. Liiton kokoukseen saavat osallistua ilman
puheoikeutta myös ne varsinaisten jäsenten jäsenet, jotka eivät ole
kokouksessa valtuutettuina edustajina. Kullakin varsinaisella
jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni jokaista alkavaa
viittäkymmentä (50) ko. yhdistyksen henkilöjäsentä kohti, jolta
jäsenmaksu on liitolle maksettu. Varsinaisten jäsenten edustaja ei
saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin enintään yhdellä
kymmenesosalla (1/10) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä
äänimäärästä.

Yhteisöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Yhteisöjäsenet eivät saa
äänestää suuremmalla kuin enintään yhdellä neljäsosalla (1/4)
saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä.

Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksissa, jos
jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan
vuosikokouksen alkuun mennessä.

Liiton kokouksissa kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja liiton
henkilökunnalla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Liiton hallituksen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus sekä
varsinaisen jäsenen edustajana äänioikeus. Edustajana oleva
hallituksen jäsen on esteellinen äänestämään vastuuvapaudesta ja
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tilintarkastajan valinnasta.

10 § Vuosikokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa

- avataan kokous

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri

- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- vahvistetaan ääniluettelo

- esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää
vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä
esitetään tilintarkastajien lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä

hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

- päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus
tai

tilinpäätös antaa aihetta

- valitaan vaalivaliokunta: puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä

- käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

- vahvistetaan tarvittaessa kilpailusääntöjen yleinen osa (KS I)

Syyskokouksessa

- avataan kokous

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri

- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- vahvistetaan ääniluettelo

- esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavaa kalenterivuotta varten

- päätetään jäsen- ja mahdollisten liittymismaksujen suuruudesta
sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle
kalenterivuodelle

- valitaan joka kolmas vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota
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kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi

- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan

- valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla HTM tai KHT ja
toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt

- valitaan joka kolmas vuosi kurinpitolautakunnan puheenjohtaja ja
kurinpitolautakunnan muut jäsenet erovuoroisten sijaan

- määritellään tarvittaessa alueiden rajat ja lukumäärä

- vahvistetaan tarvittaessa kilpailusääntöjen yleinen osa

- käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liittokokouksen käsiteltäväksi,
tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään 60
päivää ennen kokousta.

Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden
ensimmäisenä päivänä.

11 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Heidän
toimikautensa on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä on
vuosittain erovuorossa kaksi (2). Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen
voi toimia korkeintaan kolme (3) täyttä kautta kerrallaan. Tämän
jälkeen hän voi tulla valituksi uudestaan aikaisintaan vuosi sen
jälkeen, kun hänen toimikautensa päättyi.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on työsuhteessa
liittoon. Hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi voidaan valita
vain henkilö, joka on liiton varsinaisen jäsenen henkilöjäsen ja
jonkun varsinaisen jäsenen ehdottama. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsut on toimitettava
hallituksen jäsenille kirjallisina tai sähköpostitse viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen,
jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3)
jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kokouksissa on laadittava
pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri
varmentaa. Liiton toimihenkilöillä on puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallitus

- edustaa liittoa ja vastaa sen toiminnasta ja hallinnosta
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asettamiensa toimielimien sekä ottamiensa toimihenkilöiden
avustamana

- laatii toimielimille ohjesäännöt

- huolehtii liiton kokousten päätösten toimeenpanosta

- vastaa liiton omaisuuden hoidosta

- pitää yhteyttä sidosryhmiin

- vahvistaa kilpailusääntöjen yleisen osan (KS I) liitteet,
lajisäännöt ja muut määräykset

- valvoo liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista

- valmistelee liiton kokouksille kuuluvat asiat

- ylläpitää toimistoa ja palkkaa henkilöitä, joiden tehtävänä on
liiton tarkoituksen ja vahvistettujen toimintasuunnitelmien
toteuttaminen hyväksytyn talousarvion puitteissa

13 § Kurinpito

Liiton kurinpitovaltaa käyttää liittokokouksen valitsema
kurinpitolautakunta, joka käsittelee ja päättää sille SRL:n
säännöissä määrätyt asiat kuten kilpailusääntöjen yleisessä osassa
(KS I) tai lajisäännöissä määritellyt kurinpito, vastalause- ja
valitusasiat sekä asiat, jotka koskevat väitettyjä antidoping- tai
lääkintäsääntörikkomuksia.

Kurinpitolautakunta vahvistaa toimintaohjeen, jossa määritellään
kurinpitolautakunnan järjestäytyminen ja toimintatavat, joiden tulee
noudattaa menettelyn oikeudenmukaisuusperiaatetta.

Kurinpitolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä,
joista puheenjohtajalla ja vähintään kolmella jäsenellä tulee olla
oikeustieteellinen loppututkinto. Kaikilla jäsenillä tulee olla
laaja sääntötuntemus ja kokemus hevosurheilusta. Heidän
toimikautensa on kolme (3) vuotta. Kurinpitolautakunnan jäsenistä on
vuosittain erovuorossa kaksi (2). Puheenjohtaja ja
kurinpitolautakunnan jäsen voi toimia korkeintaan kolme (3) täyttä
kautta kerrallaan. Tämän jälkeen hän voi tulla valituksi uudestaan
aikaisintaan vuosi sen jälkeen, kun hänen toimikautensa päättyi.

Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja voi toimia hallituksen, liiton
muiden elinten ja toimihenkilöiden neuvonantajana tapauksissa,
joissa ei ole intressiristiriitaa.

Kurinpitolautakunnan päätöksistä voi valittaa Urheilun
oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaamisesta sen mukaan kuin siitä on Urheilun
oikeusturvalautakunnan säännöissä erikseen määrätty.

Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen tässä
pykälässä tarkoitettujen päätösten tekemistä. Päätös astuu voimaan
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heti ja sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon seitsemän (7)
päivän kuluessa siitä, kun päätös on postitettu tälle liiton
jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

14 § Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella liiton kokouksessa
tehtäviä henkilövalintoja. Liiton kokous ei ole sidottu
vaalivaliokunnan ehdotukseen. Vaalivaliokunnan tulee laatia
perusteltu ehdotus, joka toimitetaan jäsenille kokousaineiston
mukana. Esityksen tulee sisältää selvitys kunkin ehdokkaan
soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään. Vaalivaliokunta ei voi
esittää omia jäseniään valittavaksi liiton hallitukseen tai
puheenjohtajaksi.

15 § Palkitseminen

Kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton tarkoitusta erityisesti
edistänyt henkilö. Kunniajäsenen kutsuu liiton kokous.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana
toiminut henkilö, joka on merkittävästi edistänyt liiton toimintaa
ja toiminut poikkeuksellisen tarmokkaasti liiton parhaaksi.
Kunniapuheenjohtajan kutsuu liiton kokous. Kunniapuheenjohtajia voi
olla ainoastaan yksi kerrallaan.

16 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja kukin yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai
hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa.

17 § Tilikausi

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on maaliskuun 15.
mennessä jätettävä valituille tilin- ja toiminnantarkastajille
tarkastusta varten. Tarkastuksesta tilin- ja toiminnantarkastajat
antavat lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Ehdotus liiton sääntöjen muuttamisesta tai esityksen liiton
purkamisesta on hyväksytty, jos sitä koskevan päätöksen puolesta
kahdessa toisiaan ainakin kuukauden väliajoin seuranneessa liiton
kokouksessa on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa
äänestyksessä annetuista äänistä.

Mikäli tehdään päätös liiton purkamisesta, sen varat on luovutettava
jollekin liiton viimeisen kokouksen määräämälle ratsastus- tai
hevosurheilun hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle tai
säätiölle.

19 § Muut määräykset

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


