
SUOMEN POROKILPAILIJAT RY 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen porokilpailijat ry ja sen kotipaikka 

on Rovaniemi. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoitus on valvoa suomalaisten porokilpailijain 

etua, edistää, kehittää ja tukea suomalaista 

porokilpailutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi 

yhdistys tekee selvityksiä, antaa lausuntoja, tekee yhteistyötä 

alan muiden toimijoiden kanssa, järjestää kokouksia ja 

harjoittaa tiedotustoimintaa. Lisäksi yhdistys tukee 

porokilpailuiden järjestämistä ja mahdollisesti järjestää 

porokilpailuja. 

Yhdistys voi hakea rahoitusta sitä myöntäviltä tahoilta sekä 

järjestää arvontoja ja arpajaisia, ottaa vastaan lahjoituksia 

yksityisiltä henkilöiltä ja muilta yhteisöiltä ja hankkia 

sponsoreita toimintansa tukemiseksi. 

3. Jäsenet 

1. Varsinaisia jäseniä ovat yksityiset porokilpailuja harrastavat 

suomalaiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt 

ja ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Jäseneksi voi liittyä 

jättämällä kirjallisen hakemuksen puheenjohtajalle, 

varapuheenjohtajalle tai sihteerille. Hallitus päättää 

jäsenyydestä. 

2. Perhejäsen, varsinaisen jäsenen perheestä voi liittyä 

mukaan toimintaan perhejäsenenä. 

3. Kannatusjäseniksi voivat tulla muut yksityishenkilöt sekä 

yksittäiset paliskunnat 

4. Tukijäseninä (sponsoreina) porokilpailuja järjestävät seurat 

ja muut yhteisöt ja liikelaitokset 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 



Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla 

yleisessä kokouksessa erostaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, 

jos hän toiminnallaan merkittävästi aiheuttaa haittaa 

yhdistyksen toiminnalle tai toimillaan vahingoittaa 

yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. 

5. Jäsenmaksu 

Vuosikokous päättää vuosittain jäsenmaksun suuruudesta.  

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kattavasti 

jäsenistöstä. Hallituksen valitsee vuosikokous. Hallitukseen 

kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 hallituksen 

jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus kokoontuu 

puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen aihetta 

olevan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen 

jäsenistä on koolla. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja 

sihteeri/rahastonhoitaja, molemmat erikseen. 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.2018-31.5.2018 ja sen jälkeen 1.6.-

31.5. Tilinpäätös ja vuosikertomus annetaan 

toiminnantarkastajille kuukautta ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajat antavat lausuntonsa hallitukselle kahta 

viikkoa ennen vuosikokousta. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syksyllä, syyskuun 

loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun 

yleinen kokous sitä vaatii tai kun hallitus katsoo aiheelliseksi 

tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Yhdistyksen 



kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on vain yksi 

ääni. Valtakirjaa ei voi käyttää äänestyksessä. Yhdistyksen 

kokouksen mielipiteeksi tulee se kanta, joka saa yli puolet 

äänistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni 

ratkaisee, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa. 

 

10.  Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään 

seitsemää vuorokautta ennen kokousta joko kirjeitse, 

sähköpostitse tai ilmoittamalla yhdistyksen 

kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. 

11. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja 

ääntenlaskijoiden valinta 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään työjärjestys 

5. Esitetään tilipäätös, vuosikertomus ja 

toiminnantarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

muut jäsenet, rahastonhoitaja/sihteeri 

9. valitaan 1 tai 2 toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet 

10.  käsitellään muut kokouskutsussa tai muuten esille tulevat 

muut asiat 

12. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa ¾ 

enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen tullessa 

puretuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 

määräämällä tavalla. 


